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Vleespakketten
Een vleespakket bevat 10 kg vlees en kost 
€ 125. Het vlees komt van koeien die vrij in 
terreinen van Het Groninger Landschap 
hebben gegraasd. Het vlees is vrij van anti-
biotica en bevat geen toegevoegde smaak 
en kleurstoffen of E-nummers. De koeien 
worden door een gecertificeerd vakslager 
geslacht en verwerkt. De slager verpakt 
het vlees op schaaltjes en vriest het in met 
vriesbrandbestendige folie, dit garandeert 
een uitstekende smaak. 
Elk pakket bevat de volgende producten: 
Runderlappen, braadlappen, kogelbiefstuk, 
saucijsjes, poulet, bieflappen, haasbiefstuk, 
hamburgers, schenkel, entrecote, rosbief, 
rollade, biefstuk, sukadelappen, riblappen, 

 

Samen buiten aan de slag, dat kan op de 
eerste zaterdag van november op de Natuur-
werkdag, de grootste vrijwilligersdag in het 
groen. Kom zagen, snoeien en meer. Het werk 
dat verzet wordt op de Natuurwerkdag levert 
een belangrijke bijdrage aan het beschermen 
en behouden van natuur. Zorg voor land-
schap zoals onderhoud aan (knot)bomen, 
hagen, boomgaarden en houtwallen is steeds 
meer in vrijwilligershanden. Dankzij hen kan 
iedereen blijven genieten van het karakteris-
tieke Nederlandse landschap.

Geïnteresseerd om samen met buren, vrien-
den of familie buiten een dag aan de slag te 
gaan? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl 
voor meer informatie over locaties en acti-
viteiten bij jou in de buurt en meld je aan. 
Op veel locaties worden ook weer speciale 
kinderactiviteiten georganiseerd, zodat het 
hele gezin kan meehelpen.

Aanmelden nu ook via de website
U kunt u nu ook via de website van Het 
Groninger Landschap aanmelden voor deel-
name aan een excursie of activiteit: 
www.groningerlandschap.nl/eropuit 

Het Groninger Landschap biedt in oktober 
vleespakketten aan van runderen uit onze 
eigen terreinen, speciaal voor bescher-
mers. Het gaat om vlees van Groninger 
blaarkoppen uit het Reitdiepgebied en 
van Limousin runderen van de kwelders 
in de Dollard. 

De Groninger blaarkop is een oud koeien-
ras dat sterk met de provincie Groningen 
is verbonden. In het verleden bestond het 
grootste deel van de veestapel in Groningen 
uit blaarkoppen, maar deze zijn nu meren-
deels verdreven door de zwartbonte koe. De 

Groninger blaarkop behoort tot ons levend 
cultureel erfgoed en hoort bij het weidse 
Groninger land. Op de Groninger kwelders 
is beweiding met rundvee belangrijk omdat 
het zorgt voor behoud en ontwikkeling van 
een gevarieerde en structuurrijke kwelder-
vegetatie. Hiervan profiteren weer vele dier-
soorten, zoals insecten en vogels.
Met de vleesverkoop wil Het Groninger 
Landschap de beweiding met blaarkoppen 
in het Groninger landschap en beweiding 
van de kwelders met rundvee uitdragen en 
stimuleren, hierbij wordt samengewerkt 
met pachters van Het Groninger Landschap.
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Een flink deel van de 400 vrijwilligers van Het Groninger Land-
schap is actief als gids. Ze geven excursies in onze natuurgebieden 
of rondleidingen in molens en andere monumenten. Het Gronin-
ger Landschap ondersteunt haar gidsen met cursussen en oplei-
dingen. Zo’n 50 gidsen hebben afgelopen jaar een stevige opleiding 
gevolgd tot landschapsgids. Maar de kracht van onze gidsen zit 
voor een belangrijk deel in de persoonlijke betrokkenheid en ken-
nis. Daardoor is geen enkele excursie hetzelfde. Veel gidsen zijn 
geboren en getogen in het gebied waar ze excursies geven en geven 
daardoor ook een persoonlijk tintje aan hun verhaal. 
Het overzicht van alle excursies staat in de folder ‘Er op uit’, die op 
veler verzoek weer als losse bijlage is toegevoegd bij Golden Raand. 
Een deel van de excursies is gratis; als er kosten zijn verbonden aan 
een excursie krijgt u als Beschermer korting. Ik nodig u van harte 
uit om komende tijd mee te gaan met één van de vele excursies van 
Het Groninger Landschap!

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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in deze Golden raand
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Vlees uit het Groninger landschap 

Zaterdag 7 november: 
Natuurwerkdag

gehakt en lende. Bestellingen worden behan-
deld op volgorde van binnenkomst. Op is op!

Bestellen en zelf afhalen
Het vlees is alleen te bestellen via onze 
website: www.groningerlandschap.nl  in 
combinatie met uw beschermersnummer. 
U dient de bestelling zelf af te halen bij ons 
bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep 
(Wolddijk 103, 9738 AD Noorderhoogebrug). 
Nadat wij uw bestelling én betaling hebben 
ontvangen, sturen wij u eind september een 
mail met daarin vermeld de datum waarop 
u de bestelling kunt afhalen. Voor vragen of 
informatie kunt u mailen naar: 
info@groningerlandschap.nl

in de vorige Golden raand berichtten we over 

fotografieworkshops onder leiding van ron 

Buist. De belangstelling was zó groot, dat de 

workshops in juni en september snel waren 

volgeboekt. in overleg met ron en het team 

van de reidehoeve worden nu nieuwe data 

ingepland, voor zowel de workshop voor 

beginnende fotografen als de workshop 

landschapsfotografie voor gevorderden. 

Zodra de data bekend zijn, plaatsen we die 

op onze activiteitenpagina www.groninger-

landschap.nl , (klik op ‘er op uit’ en dan nog 

een keer op ‘er-op-uit’). u kunt ron ook direct 

een mail te sturen via info@ronbuist.nl. u 

ontvangt dan een mail met de data zodra 

deze bekend zijn.
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Donderdag 10, vrijdag 11 en zaterdag 12 sep-
tember om 20.00 uur  en zondag 13 septem-
ber 15.00 uur staat ’t Woud Ensemble met 
de voorstelling “De Keizer van de Kippen” in 
respectievelijk Ewsum en Niebert. 

Het is niet de eerste keer dat ’t Woud Ensemble 
ons borgterrein aandoet. Na de succesvolle voor-
stellingen van vorig jaar zijn we erg verheugd dat 
Het Groninger Landschap opnieuw het podium 
vormt voor de nieuwste voorstelling van dit 
bijzondere theatergezelschap.

Onze Beschermers mogen met korting naar de 
voorstelling. U betaalt i.p.v. € 23,50 per persoon 
€ 17,50*. U kunt kaarten reserveren door een 
e-mail te sturen naar kassa@woudensemble.nl. 

Vermeld daarbij s.v.p. uw naam, telefoonnum-
mer, het aantal kaarten dat u wilt bestellen en uw 
Beschermersnummer. De kaarten kunt u afhalen 
en betalen aan de kassa (alleen contant!) op de 
locatie zelf, op de dag van de voorstelling.

*Deze korting geldt voor maximaal 2 kaarten per 
persoon, niet in combinatie met andere kortingen 
en is niet van toepassing op reeds gekochte kaarten. 
Kinderen jonger dan 16 jaar betalen € 10,-

Informatie over de voorstelling is te vinden op http://www.
woudensemble.nl/site/  en op http://www.groningerland-
schap.nl/eropuit/twoudensemble . De normale kaartver-
koop loopt via http://www.de-oosterpoort.nl/ maar omdat 
we de korting niet via dit formulier kunnen inregelen, kunt 
u zich via het bovengenoemde emailadres aanmelden.

De Keizer van de Kippen - 
’t woud ensemble

Giften en Legaten

Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, herstellen en in stand houden van 
het karakteristieke landschap, de natuur en het cultureel erfgoed in de provincie 
Groningen. Wilt u een gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer : NL 09 RABO 
0162251114, 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.

Uithoeken zijn vaak bijzonder. De natuur zoekt graag grenzen op. Tussen zout 

en zoet, tussen nat en droog. Die grenzen vinden we volop bij Breebaart, het 

brakwaterparadijs van Het Groninger Landschap bij Termunten. Met Henk 

Huisman en Wubbo Kruit, beide gids van Team Dollard, lopen we het ‘klein rondje 

Breebaart’, een wandeling langs bunkers, dijken, kwelders en een verborgen sluis.

Brandganzen in

polder Breebaart

Ruik je de zilte zeelucht? Bovenop de zeedijk steekt Henk Huisman 
zijn neus in de wind. “Heerlijk”, zegt hij genietend. “De weidsheid, 
de schittering van het water. Dit is echt puur natuur.” Voor hem 
strekt de Eems zich uit, met aan de horizon hoge windturbines en 
de havens van Emden, Delfzijl en de Eemshaven. In Breebaart, dat 
achter hem ligt, heerst de rust en de stilte. Ook al ligt Breebaart bin-
nendijks, toch heeft de zee er grote invloed. Via een duiker door de 
zeedijk stroomt op het ogenblik water de polder uit. “Het is nu eb”, 
verklaart Huisman, “bij vloed stroomt het zeewater de polder weer 

in.” Een gedempt getij, noemt hij het. “Dát maakt Breebaart bijzon-
der”, vult Kruit aan. Het getij trekt volgens hem veel leven aan; trek-
vissen, kwelderplanten, bodemleven, vogels. En natuurliefhebbers, 
zoals Huisman en Kruit. Bijna wekelijks zijn ze in Breebaart te vin-
den. Ze kennen het gebied door en door, en treden geregeld op als 
gids - “Sinds kort als gecertificeerde gids”, zegt Huisman trots. Dan 
begeleiden ze excursies op de Punt van Reide, de Dollardkwelders 
of Breebaart. Het ‘klein rondje Breebaart’ – dat 13 december 2015 op 
het programma staat – voert voor een groot deel over de zeedijk. 

  

kort nieuws
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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. 

GiFten en LeGAten

Wandelroute Coendersborch
Met een legaat van €5.000,- van mevrouw 
van Oosterhout uit Zuidwolde leggen we 
een nieuwe wandelroute aan op Landgoed 
Coendersborch. Het was een wens van 
mevrouw van Oosterhout om haar 
nalatenschap te gebruiken voor meubilair 
langs, en voor wandelroutes in een gebied van 
Het Groninger Landschap.

Landelijke primeur: 
het klooster van Aduard 
in 3D!

Jubileumboek molen 
Hollands Welvaart

Het nieuwe wonder van Aduard is een 

staaltje 3D-techniek waarmee je Middel-

eeuws Aduard via een interactieve wandel-

route kunt ervaren. Het Aduard van 600 jaar 

geleden toen er het grootste Cisterciënzer 

klooster van noordwest-europa stond. Dit 

klooster stond aan de basis van de rijksuni-

versiteit van Groningen. Het Aduard van toen 

was zelfs groter en belangrijker dan de stad 

Groningen nu is voor de regio. De wandel-

route wordt op 19 september 2015 feestelijk 

geopend en dan wordt ook de app  

gelanceerd. Meer informatie: 

www.kloostermuseumaduard.nl 

in 2015 bestaat molen Hollands welvaart 

in Mensingeweer 160 jaar. ter gelegenheid 

daarvan presenteren molengidsen en 

bestuursleden van de Hollands welvaart 

een jubileumboek. Molenaar en historicus 

Johan van Dijk vertelt in het boek over de 

geschiedenis van de molen en verluchtigt dat 

met foto’s en anekdotes. De presentatie is 

zondag 20 september 2015 om 14.00 uur in de 

molen. Het boek is daar voor € 17,50 te koop.

Breebaart

Inzet: Gidsen

Henk Huisman 

en Wubbo Kruit (r)
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Punt van Reide 
beleven, zonder te 
verstoren

De Punt van reide is een unieke uithoek. Als 

een pijlpunt steekt de kwelder de eems-Dol-

lard in. Vanaf de zeedijk valt het gebied goed 

te overzien en te bewonderen. Betreden mag 

niet, vanwege de verstoring van vogels. “Vo-

gels raken in het open terrein snel verstoord. 

Loop je in de buurt, dan gaan alle vogels de 

lucht in”, vertelt Henk Huisman, gids van het 

team Dollard. Het gebied is kwetsbaar. in de 

lente vanwege de broedende vogels, tijdens 

vloed door de duizenden vogels die er even 

rusten. “De Punt van reide is een zogeheten 

hoogwatervluchtplaats, afgekort een HVP. 

stroomt de Dollard vol met water, dan kun-

nen de vogels alleen nog op HVP’s als deze 

terecht. Daar verblijven ze, om even later 

weer naar het droogvallende wad te vliegen.” 

Het plannen van de excursies is elk jaar ge-

puzzel. Huisman: “Het moet tijdens eb, want 

dan zitten de vogels op het wad. Het moet in 

het weekeinde, omdat mensen dan tijd heb-

ben, en het moet tijdens daglicht. schipperen 

kan niet, want we willen de vogels absoluut 

niet verstoren.” 

De schaarse keren dat de Punt van reide be-

treden mag worden, zijn de excursies popu-

lair. “we krijgen veel aanmeldingen. opgeven 

is dan ook verplicht”, vertelt Huisman. De 

gelukkigen die mee mogen, krijgen een top-

dag, verzekert hij. “wandelen over de Punt is 

een speciale belevenis. echt pure natuurbele-

ving.” onderweg vertellen de gidsen over de 

ganzen in het najaar, de broedvogels in het 

voorjaar, de kwelderplanten en de twee voor-

malige schansen die op het uiterste puntje 

liggen. “De Punt van reide kan bij verhoogde 

vloed onder water lopen. Dan steken de twee 

oude schansen, in de vorm van twee verho-

gingen, uit het water.” Mooi vindt Huisman 

de anekdote over de Duitsers, die er in de 

tweede wereldoorlog een geschutsopstelling 

met bunkers wilden bouwen. Buitendijks. 

Geen verstandige keuze. “tijdens springvloed 

liep alles onder.”

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 6 7

Strategische ligging  
De gidsen zitten vol natuurverhalen. Over het mooie rode zeekraal 
in het najaar – ‘Heel lekker in de salade, een echt natuurproduct’ – 
over zeearenden, de zeehonden en de ganzenkeutels. Wat opvalt, 
zijn de enorme aantallen vogels. Het najaar is een toptijd voor 
vogels. In oktober arriveren de brandganzen en strijken er vele dui-
zenden steltlopers neer. Uitgeput en uitgehongerd na een vliegreis 
uit het verre noorden. Kruit: “De Dollard ligt halverwege hun reis. 
Hier rusten ze uit en vetten ze op, voordat ze verder vliegen naar 
Afrika.” 
Aan de oever van de geul in Breebaart pikken steltlopers driftig met 
hun snavels in het slik. Huisman bekijkt ze door zijn verrekijker. 
“Kluut, kanoet, bontbekplevier”, somt hij enkele soorten op. Op 
het wad stijgt een enorme zwerm vogels op. Al synchroon-vliegend 
zwieren ze door de lucht. Het zijn bonte strandlopers, laat Huis-
man weten. 
Breebaart ligt strategisch. Niet alleen voor trekvogels, ook voor de 
Duitse verdediging in de Tweede Wereldoorlog. Onderweg zien we 
enkele massieve grijze bouwwerken. Duitse bunkers, zegt Kruit. 
Eén gebouw blijkt een geschutsopstelling. “Daar stond een enorm 
kanon op van 128 millimeter, destijds het zwaarste kanon van Gro-
ningen. Het andere gebouw was een munitiebunker. De gebouwen 
hebben nu een private eigenaar. Het Groninger Landschap is in 
gesprek om te onderzoeken of het mogelijk is ze over te nemen.” 

Wolk Bonte strandlopers 

boven Punt van Reide

Bunker 

Breebaart

Wubbo Kruit:

“De Dollard ligt 
halverwege hun 
reis. Hier rusten 
de vogels uit en 

vetten ze op.”



Vaartocht met 
kwelderwandeling

op zondag 20 september organiseert het 

team Dollard een vaartocht door de Dollard 

met een kwelderwandeling. De boot vertrekt 

uit de haven van termunterzijl. Met opko-

mend water vaart de groep door de slingeren-

de wadgeulen van de Dollard. een bijzonder 

landschap, vindt wubbo kruit, gids van het 

team Dollard. “De Dollard bestaat uit zacht 

slik, dat blinkt in de zon. Je vaart langs steile 

oevers, soms meer dan twee meter hoog. 

op de oevers liggen zeehonden en lopen 

steltlopers.” De boot glijdt langs de Punt van 

reide en de Dollardkwelders om uiteindelijk 

bij nieuwe statenzijl aan te meren. Daar 

krijgen de deelnemers de keuze: of zelf een 

korte wandeling over het vlonderpad naar de 

kiekkaaste of met gidsen de Dollardkwelders 

op voor een excursie van twee uur. kruit 

raadt de kwelderwandeling aan. “Juist in 

september is de kwelder prachtig. Dan kleurt 

het zeekraal rood en bloeit het zeeaster. over 

de kwelders hangt dan een bedwelmende 

bloemengeur.” 

terugvarend vanaf nieuwe statenzijl ziet 

de Dollard er totaal anders uit. waar op de 

heenweg het slik domineerde, kabbelt nu het 

zeewater. Het is immers hoogwater. kruit 

verwacht onderweg talloze vogelsoorten te 

spotten. wellicht een zeearend, inmiddels 

een regelmatige gast, of een bruine kieken-

dief die vlak boven de rietvelden zweeft. 

speciale waarneming blijft ook de slecht-

valk, die vaak op een paaltje zit. “twee jaar 

geleden zagen we tijdens de vaartocht drie 

knalroze flamingo’s. Ze stonden op de oever 

van de Dollardkwelders. Dat is het mooie van 

ongerepte natuur: je kan van alles tegenko-

men. Misschien zien we wel een bruinvis.”
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Duurste dijk  
Halverwege de wandeling, in de bocht van de zeedijk, staat Huisman 
stil. “Dit stuk is de duurste dijk van Nederland”, zegt hij cryptisch. Onder 
onze voeten blijkt zich een complete sluis te bevinden, bedekt met zee-
klei. In de machinekamer staat zelfs nog een oude tractor, laat Huisman 
weten. “De sluis is gebouwd in de jaren zeventig, maar nooit gebruikt. 
Gelukkig maar, want destijds wilden ze hier een kanaal aanleggen. Dwars 
door de Dollardkwelders, van de Punt van Reide naar Nieuwe Statenzijl. 
De natuurbescherming, waaronder Het Groninger Landschap, kwam in 
opstand. Uiteindelijk trok het kabinet Den Uyl een streep door het Dol-
lardkanaal. Dankzij de inzet van de natuurbescherming kijken we nu in 
Breebaart niet naar een kaarsrecht kanaal, maar naar een kronkelende 
wadkreek”, vertelt Huisman. 
De scheepvaart speelt de natuur in de Eems-Dollard nog steeds  parten. 
Kruit wijst richting Duitsland, en zegt: “Zie je die dam liggen langs de 
Duitse kust? Dat is de begrenzing van de Eems. Met elke eb en vloed 
stroomt het water daar met een enorme vaart heen en weer. De vaargeul 
wordt continu gebaggerd om de rivier bevaarbaar te houden. Dat bagge-
ren maakt het water troebel. Er zweeft teveel slib in het water.”

Opslibben  
Samen met overheden en bedrijven maakt Het Groninger Landschap 
zich al jaren sterk voor een gezonde Eems-Dollard, zowel economisch als 
ecologisch. “We moeten het samen doen”, benadrukt Kruit, “en met con-
crete oplossingen komen. Breebaart biedt zo’n oplossing. Binnendijkse 
gebieden als deze vangen slib in. Met elke vloed stroomt slib de polder 
in, waar het bezinkt. Door Breebaart op te laten slibben, halen we slib uit 
het systeem.” Kruit ziet het Dollardslib als een nuttige bouwstof, bijvoor-
beeld om groene Dollarddijken mee aan te leggen. Het kan ook dienen 
als vruchtbare grond voor de landbouw. Kruit heeft de geul in Breebaart 
met eigen ogen zien opslibben. Hij wijst naar zijn borst: “Zo hoog stond 
het water hier vijftien jaar geleden, toen de geul was uitgebaggerd. Nu 
loop je er zo doorheen.” 
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Een wandeling over het landgoed Ennemaborgh is een ontdekkingstocht door 
een natuurgebied dat tot de jaren ‘70 nog productiebos en landbouwgebied 
was. Matty Ellens, vrijwillig medewerker en lid van het team Ennemaborgh, kent 
iedere vierkante meter van het 500 hectare tellende landgoed Ennemaborgh. 
“Het valt me op dat zelfs mensen die relatief dichtbij wonen, niet weten wat een 
prachtig en vrij toegankelijk natuurgebied achter de borg schuilgaat.”
   

wandelen op landgoed ennemaborgh 
“Er gebeurt altijd wel wat”  

Zojuist heeft Matty een rondje landgoed 
gedaan met een schoolklas. Het is één van 
de door Het Groninger Landschap georga-
niseerde excursies. “Maandelijks doen we 
een woensdagmiddagexcursie voor de jeugd 

en op de dinsdagochtenden houden we een 
struin- en slootjesroute voor schoolklassen. 
Er gebeurt altijd wel wat. Zo stuitten de kin-
deren vandaag langs de sloot op een vossen-
burcht. Voor de uitgang lag een afgekloven 

poot van een lammetje. Dat leverde natuur-
lijk wel wat schrikreacties op. Maar voor ons 
als vrijwilliger is het weer een mooie aanlei-
ding om uit te leggen dat het er niet altijd lief 
en leuk aan toegaat in de natuur.”

Wad bij Punt van Reide

Een wandeling over het landgoed Ennemaborgh is een ontdekkingstocht door 
een natuurgebied dat tot de jaren ‘70 nog productiebos en landbouwgebied 
was. Matty Ellens, vrijwillig medewerker en lid van het team Ennemaborgh, kent 
iedere vierkante meter van het 500 hectare tellende landgoed Ennemaborgh. 
“Het valt me op dat zelfs mensen die relatief dichtbij wonen, niet weten wat een 
prachtig en vrij toegankelijk natuurgebied achter de borg schuilgaat.”
   

Klein Rondje Breebaart wordt 13 december weer gelopen. De vaartocht 

over de Dollard met kwelderwandeling staat voor 20 september op het 

programma en wandelingen over de Punt van Reide vinden plaats op 

17 en 18 oktober en op 21 en 22 november. Meer details: 

www.groningerlandschap.nl

Kiekkaaste bij 

Nieuwe Statenzijl

Landgoed Ennemaborgh

Inzet: Gids Matty Ellens
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Stoeiende 

koninks

Konikpaarden en dassen
Op een stukje open terrein aan de westkant 
van het landgoed, doet een groepje konik-
paarden zich tegoed aan de begroeiing. 
“De paarden gaan hier hun eigen gang en 
het kan zo maar dat er voor of achter je een 
paar over het pad sjokken”, zegt Matty. “Je 
moet niet vergeten dat het gewoon wilde 
dieren zijn. Vooral de hengsten zijn soms 
nogal humeurig. Je mag ze dan ook niet 
voeren want dat is vragen om ongelukken.” 
Vooral in de vroege ochtend of in de sche-
mer is er een goede kans om reeën te zien, 
of sta je oog in oog met een vos. Een andere 
bewoner van het landgoed houdt zich beter 

Grootoorvleermuis

Oesterzwam

verborgen: de das. “De konikpaarden heb-
ben ervoor gezorgd dat de dassen het hier 
goed naar hun zin hebben. De hopen van 
de paarden zijn een prima voedingsbodem 
voor allerlei insecten en wormen. En daar 
zijn dassen gek op. Dassen zijn nacht-
dieren, je zult ze dus niet snel zien maar 
sporen zie je wel: bijvoorbeeld een omge-
woelde paardenhoop.”

Paddenstoelen
De grootste trekpleister op het landgoed 
zijn tot nu toe toch wel de paddenstoelen. 
Omdat het oude hout niet wordt opge-
ruimd, herbergt het landgoed een indruk-
wekkende verzameling –soms zeldzame- 
paddenstoelen. Matty vertelt er met trots 
over, en ook over de andere bewoners van 
het landgoed. Bijvoorbeeld de bosuil en 
de drie soorten spechten die er nestelen 
(grote bonte specht, kleine bonte specht 
en groene specht). “Maar hier leeft ook de 
grootoorvleermuis die als eerste zijn intrek 
nam in de vleermuizenkast op het terrein 
en de baardvleermuis die we met de bat de-
tector vonden. Het landgoed biedt in ieder 
seizoen een aanleiding voor een wandeling 
of excursie, of het nu de dieren zijn, de pad-

denstoelen of de stinzenplanten in de tuin 
van de borg.” 

Wandelen over het terrein van de 

Ennemaborgh en door het Midwolderbos 

is vrij. Wandelingen met gidsen staan in 

ieder geval gepland op 20 september ( de 

Herfstequinox) en op 27 september. Meer 

details: www.groningerlandschap.nl



Tijdens de wisseling van seizoenen, ondergaat een landschap telkens weer 
een ware metamorfose. Er is geen betere manier om dat te zien door er telkens 
met een paar stevige stappers aan de voeten doorheen te trekken! Op de dag 
dat de lente het stokje doorgeeft aan de zomer startte bij het treinstation in 
Sauwerd de tweede Seizoenswende Wandeling. Wat de vrijwilligers van het 
Reitdiepteam van Het Groninger Landschap betreft, mogen deze wandelingen 
uitgroeien tot een traditie.
   

op de grens der seizoenen: 
Wandelend door de rijkdom 
van het Reitdiep  

Het is een piepklein blauw vlekje dat zich 
schokkerig van links naar rechts over het 
buienradar-kaartje op het beeldscherm ver-
plaatst. Wanneer het niet al te veel tegenzit 
passeert de regenbui de wandelgroep op 
gepaste afstand. Bij het startpunt van de 
Seizoenswende Wandeling bij het trein-
station van Sauwerd bestudeert het groepje 
wandelaars het schermpje en vergelijkt het 
wat zorgelijk met de donkere lucht in de 
verte. Daar ziet het er stukken dreigender 
uit dan het kaartje weergeeft. Het mag dan 
midzomer zijn, die term is nogal mislei-
dend want overtuigend zomerweer is al 
wekenlang ver van ons verwijderd. En het 
ziet er evenmin naar uit dat vandaag, op 
de langste dag van het jaar, de jassen uit 
kunnen.
Het deert de veertien wandelaars niet, 
wanneer de bellen van de spoorbomen 
luiden is dat ook voor hen het sein voor 
vertrek. Eerst een paar honderd meter door 
de bebouwde kom van Sauwerd, een stukje 
bij de provinciale weg N361 van Winsum 
naar Groningen langs en dan bij de fraaie, 
witte Art Deco-villa en Rijksmonument 
Hecticum rechtsaf. We laten de bebouwing 
achter ons en stappen op de slingerende 
Hekkumerweg tussen de weilanden door, 
richting Hekkum. Het geraas van de auto’s 
op het asfalt maakt plaats voor het driftige 
tepiet-tepiet van de scholeksters en het 
grutto-grutto van geagiteerd opgevlogen  
grutto’s. Het is midden in het broedseizoen 
en hun jongen zijn zeker niet ver weg.

Stevig doorlopen
Voor ons ligt een route door het Reitdiep-
dal, uitgestippeld door de vrijwillig mede-
werkers Martin Martijn en Peter Dijkstra 
van het Reitdiepteam. “Het gebied ligt er nu 
prachtig bij”, zegt Martijn. Daar is niks aan 
gelogen. De natuur is op een hoogtepunt, 
met het jonge groen dat zich nog in al haar 
frisheid toont, de bloeiende bloemen en 
de grassen en de uitvliegende jonge vogels. 
“Deze wandeling doen we omdat we willen 
laten zien hoe het seizoen het landschap 
verandert”, aldus gids Martijn. 
Tijd om al die veranderingen te bewonde-
ren is er volop, want beide gidsen hebben 
een tamelijk pittige tocht van rond de 25 
kilometer uitgezet. Dat is ook voor hen 
wat nieuws, want de meeste wandelingen 
die het Reitdiepteam organiseert zijn wat 
korter en hebben meer het karakter van een 
excursie, licht Martijn toe. “Dan lopen we 
een kilometer en maken we een stopje bij 
iets interessants. Met de Seizoenswende 

Peter Dijkstra:

“Je kunt het 
landschap lezen als 
een geschiedenis

boek”

Klutenplas
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Wandeling richten we ons meer op de 
wandelaars. Die willen niet ieder moment 
stilstaan, maar ook een beetje kunnen 
doorlopen.”
Dat mag niet verhinderen dat we in Hek-
kum, op het punt waar het riviertje de Oude 
Hunze en het Reitdiep lang geleden samen 
kwamen, toch al een eerste halt maken. Tal 
van details over historie en cultuur van het 
stroomlandschap komen hier op dit punt 
samen, laat Peter Dijkstra zien. Hij is mee 
voor de mooie verhalen over de geschiede-
nis van het gebied. Hij heeft zijn rugzak 
afgedaan om er een stapel kaarten uit te 
halen met daarop de waterloop van de Gro-
ningse riviertjes en de terpbewoning in de 
loop van de voorbije paar duizend jaar. “En 
dan zien we dat het hier meer dan duizend 
jaar geleden al een florerend gebied was. 
Terwijl de Randstad weinig meer was dan 
een moeras, werd er hier al handel gedre-
ven met allerlei andere volkeren.” Kijk, dat 
soort interessante details gaan er in als 
koek. Evenals Peters uitleg over het feit dat 
het Reitdiepdal eigenlijk helemaal geen dal 
is, maar juist een ophoging van in het land-
schap neergeslagen slib.

Rijkdom
Peter Dijkstra wijst op de sporen van vroe-
gere bewoning en op de meanderende oude 
dijken. “Je kunt het landschap lezen als een 
geschiedenisboek”, vertelt hij. “Die enorme 
rijkdom aan cultuur en historie willen we 
met de wandelingen ook tonen. De sporen 

Reitdiepgebied

Tijdens de wisseling van seizoenen, ondergaat een landschap telkens weer 
een ware metamorfose. Er is geen betere manier om dat te zien door er telkens 
met een paar stevige stappers aan de voeten doorheen te trekken! Op de dag 
dat de lente het stokje doorgeeft aan de zomer startte bij het treinstation in 
Sauwerd de tweede Seizoenswende Wandeling. Wat de vrijwilligers van het 
Reitdiepteam van Het Groninger Landschap betreft, mogen deze wandelingen 
uitgroeien tot een traditie.
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De 22 gidsen met 

hun certificaten

Excursie voor 

de genodigden
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zijn hier zo duidelijk aanwezig, maar veel 
mensen zijn er niet mee bekend. We zijn 
vervreemd van de geschiedenis, terwijl je 
die hier al wandelend over paden waar je 
anders niet komt, gewoon kunt beleven. 
Het laat mensen weer geworteld raken.” 
Eigenlijk zou zo’n wandeling verplichte 
kost moeten zijn voor iedere Groninger, 
gekscheert Dijkstra.
We steken het Reitdiep over en passeren 
de plek waar eens een sluiswachtershuis 
stond. Nu is het er verlaten en stil,  alleen 
de wind horen we. Dat was een eeuw ge-
leden totaal anders. Het Reitdiep was een 
veelbevaren water en het was op dit punt, 
vlak voor Garnwerd, vaak een drukte van 
belang. Onder meer het stoomschip Sophia 
passeerde er met regelmaat als veerdienst 
tussen de stad Groningen en Schier-
monnikoog.

Nog een bruggetje over het Aduarderdiep 
volgt en dan lopen we over een voormalig 
dijkje via Feerwerd door de velden naar 
Ezinge. Getuige de kapitale, onder archi-
tectuur gebouwde kantoorboerderij van 
de firma Koepon midden in het veld, zien 
we dat in dit eeuwenoude landschap ook 
ruimte is voor vernieuwing. En wie durft te 
beweren dat het eenzame gebouw hier mis-
staat? In Ezinge wacht de mosterdsoep van 
Café de Brug. Broodnodige versterking voor 
de terugtocht over Garnwerd, Wetsinge en 
weer terug naar Sauwerd.
Daar kunnen we de slotsom trekken dat al 
wandelend het gebied inderdaad een totaal 
andere beleving  oplevert dan fietsend, 
laat staan rijdend in een auto. Of zoals gids 
Peter Dijkstra zegt: “Zelfs als je denkt dat 
je het gebied echt kent, als je wandelt zie 
je nieuwe dingen en ga je met andere ogen 
naar het landschap kijken.”

Deze speciale wandelingen zijn dit 

jaar voor het eerst op initiatief van 

de vrijwilligers van het reitdiepteam 

georganiseerd. telkens bij de wisse-

ling van het seizoen wordt dezelfde 

route gelopen door het reitdiep-

gebied. Het jaar erop wordt een 

andere wandelroute door het gebied 

uitgezet. Met een afstand van ruim 

twintig kilometer is de seizoenswen-

de wandeling bedoeld voor diegenen 

die houden van een stukje doorstap-

pen. De wandelingen worden aan-

gekondigd op: www.groningerland-

schap.nl en in de uitagenda’s van de 

regionale en lokale media.

De Seizoenswende 
Wandeling

Peter Dijkstra:

“Eigenlijk zou 
zo’n wandeling 
verplichte kost 

moeten zijn voor 

elke Groninger”.

Afgelopen jaar volgden 50 vrijwillig medewerkers van Het 
Groninger Landschap een intensieve gidsencursus, verzorgd door 
het IVN. De gidsen vergroten door de cursus hun kennis en kunnen 
daarmee de kwaliteit van de excursies verder verbeteren. Op de 
foto staat de groep cursisten van Rayon Oost die op 20 juni jl. in 
Buitenplaats Reidehoeve hun certificaat ontvingen.
Voorafgaand aan de uitreiking van de certificaten kregen de 
cursisten nog een eindopdracht, namelijk het verbeteren en 
herzien van de excursies in hun eigen gebieden. Daarbij kon 
de theorie uit de cursus direct in praktijk worden gebracht. Zes 
cursisten presenteerden tijdens de einduitreiking hun vernieuwde 
excursie. De genodigden werden daarna gelijk ‘meegenomen’ langs 
een “Klein Rondje Breebaart”, een excursie langs bunkers, gemaal, 

dijk, Punt van Reide, zeehondenkijkwand en vogelkijkhut.
Het Groninger Landschap beheert ruim 8000 ha natuur in de 
provincie Groningen. Vrijwillig medewerkers van Het Groninger 
Landschap organiseren in deze gebieden jaarlijks vele publieks-
activiteiten en trekken daarmee honderden deelnemers.

3 Certificaten Landschapsgids

‘Het Noorden van boven’ is een nieuwe uit-

gave met luchtfoto’s van Groningen, Friesland 

en Drenthe. Deze drie provincies worden 

als één gebied behandeld als het gaat om 

economische bedrijvigheid, infrastructuur, 

innovatie, onderwijs, onderzoek, cultuur, 

architectuur, natuur, landschap, wonen en 

vrije tijd. 

Fotograaf Koos Boertjens maakte in de 

maanden april tot en met juni 2015 tiental-

len vluchten boven Friesland, Groningen en 

Drenthe, inclusief de Friese eilanden en over 

de talrijke natuurgebieden, meren en heide-

landschappen. De foto’s tonen dat er veel zorg 

is voor de natuur. Natuurorganisaties, zoals 

Het Groninger Landschap zijn nodig om het 

wonen en werken in het Noorden aangenaam 

te maken. De beelden laten ook zien dat er 

veel gebruik gemaakt wordt van de natuur. 

Op een zonnige dag zie je van boven fietsers 

door de bossen slingeren, bootjes op de Friese 

meren varen, wandelaars op de stranden van 

de Waddeneilanden lopen en ervaar je de rust 

van de natuur van ‘ons’ Noorden. Daarnaast 

laat het boek zien hoe wij in het Noorden wo-

nen en werken en een grote bijdrage leveren 

Lezersaanbieding: Fotoboek ‘Het noorden van boven’ 

aan de economie 

en welvaart van 

heel Nederland.

Het fotoboek is 

vanaf september 

2015 verkrijgbaar 

en te bestellen bij uitgeverij Boertjens & Kroes 

(uitgeverijboertjensenkroes.nl). Beschermers 

van Het Groninger Landschap ontvangen het 

boek tegen een gereduceerde prijs en betalen 

in plaats van € 29,95 de speciale prijs van  

€ 23,95 plus verzendkosten. Voer bij de bestel-

ling wel uw Beschermernummer in.
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erik VAn oMMen Het oLDAMBt

oldambt als bolwerk
Groningers mogen met recht trots zijn op het 

succes van de grauwe kiekendief. Bijna was 

de sierlijke roofvogel definitief uit ons land 

verdwenen. Tot ze twintig jaar geleden het 

Oldambt ontdekten. Akkers bleven daar braak 

liggen; een paradijs voor grauwe kiekendie-

ven. De populatie groeide snel. Nederland telt 

nu zo’n vijftig broedparen, nagenoeg allemaal 

echte Groningers. 

De kluut, de grote zilverreiger, de grauwe 
gors: sommige vogels houden van Groningen. 
Beeldend kunstenaar Erik van Ommen brengt 
ze in deze serie in beeld. Deze derde aflevering: 
de grauwe kiekendief, het elegante lid van de 
kiekendievenfamilie. Grauwe kiekendieven 
broeden in de wuivende graanvelden van het 
Oldambt. 

Luchtballet
Roofvogels zijn vaak stoer en robuust. Zo niet 

de grauwe kiekendief. Die is slank en soepel, 

vooral het mannetje. Hij heeft lange, smalle 

vleugels - zeker in verhouding tot zijn kleine 

lijf - en oogt grijzig blauw. Net als bij mensen 

geldt: hoe ouder het mannetje, hoe grijzer hij 

wordt. Voor het vrouwtje gaat de mensenverge-

lijking niet op: zij is immers bruin en daardoor 

minder opvallend. Dat geldt overigens voor alle 

kiekendieven, omdat het vrouwtje op de grond 

broedt en een goede schutkleur nodig heeft.  

Laag en traag zweven grauwe kiekendieven 

over de graanvelden. Al vliegend scannen ze 

de grond op muizen en zangvogels. Ze zijn 

ontzettend wendbaar. Kleine vogels en grote 

insecten kunnen ze zelfs in de lucht vangen. 

Het lijkt wel luchtballet, als ze een prooi te 

pakken krijgen.

oostweide 
De Oostweide, een akkercomplex bij de En-

nemaborgh, is ideaal voor kiekendieven. Het 

Groninger Landschap richt het terrein speci-

aal in voor akkervogels. Grauwe kiekendieven 

houden van akkers vol met akkerkruiden, 

zangvogels en bovenal: veldmuizen, in Gronin-

gen het hoofdmenu van de grauwe kiekendief. 

Rijke veldmuizenjaren betekenen dan ook: 

veel grauwe kiekendieven. 

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 16 17



Van 21 tot en met 24 september organiseren 

we speciaal voor onze Beschermers 

informatieavonden in uw regio. we nodigen 

u van harte uit om een van deze avonden 

te bezoeken en te horen hoe het met Het 

Groninger Landschap is, welke prachtige 

resultaten zijn behaald met natuur en 

erfgoed, maar we geven ook een doorkijkje 

naar de toekomst van Het Groninger 

Landschap en onze prachtige provincie.

traditioneel is de laatste week van 

september de week van het Landschap. Dit 

leek ons een mooi moment om elkaar weer 

te ontmoeten. Via onze website kunt u zich 

aanmelden bij een van de avonden. Dat mag 

in uw eigen regio maar als u geïnteresseerd 

bent in een andere regio bent u ook van 

harte welkom! Aanmelden kan via 

https://excursies.groningerlandschap.nl/ 

introducees zijn van harte welkom!

noord: 

21 september Buitenplaats reitdiep, 

noorderhoogebrug

oost: 

22 september ’t koetshuys ennemaborch, 

Midwolda

west: 

23 september Vrijborg, nuis

Zuid: 

24 september tiehof, onnen

De informatiebijeenkomsten starten iedere 

avond om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

en de bijeenkomsten duren ongeveer 2 uur.

Regioavonden voor 
Beschermers

VriJDAG 18 sePteMBer

intensieve nestbescherming
Grauwe kiekendieven verstoppen hun nesten 

in uitgestrekte velden vol wintertarwe, kool-

zaad en luzerne. Ze broeden er op de grond. 

Een gevaarlijke plek, met grote combines en 

roofdieren als reële bedreigingen. Samen met 

boeren weten vrijwilligers van de Werkgroep 

Grauwe Kiekendief de nesten te vinden en 

te beschermen. Elk broedseizoen weer een 

enorme, belangrijke klus. 
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satellietkieken 
In het Oldambt broeden ze, maar waar zitten 

ze de rest van het jaar? Acht maanden zijn 

ze onderweg of in Afrika. Satellietzenders op 

meerdere vogels ontrafelen hun trekroutes. 

Er blijken drie trekroutes te bestaan. 

Onze Groningse satellietkieken nemen de 

westelijke route, via Spanje, of de centrale 

route via Italië. In Afrika duiken ze op waar 

hoge dichtheden aan sprinkhanen zijn. 

kiekendievenfamilie
De Groningse kiekendievenfamilie kent 

meerdere leden, zoals de bruine, de blauwe 

en de grauwe. Vorig jaar vloog in het Oldambt 

nog een vierde familielid: de uiterst zeldzame 

steppekiekendief. 

Lunchwandeling
op zondag 20 september organiseert Het Groninger Landschap een lunchwandeling op 

landgoed ennemaborgh, door het bos, langs de velden van de oostweide waar de grauwe 

kiekendief broedt en jaagt, langs de natuurplas. een wandeling van anderhalf uur die ein-

digt met een heerlijke lunch in het koetshuys. Deelname kost € 15 euro, voor Beschermers  

€ 13,50 (inclusief lunch). Aanmelden op de website van Het Groninger Landschap -  er op uit.

Grauwe kieken dieven in beeld
Erik van Ommen schilderde het mannetje grauwe kiekendief in zijn atelier. 

Surf naar www.erikvanommen.nl. Onder de knop goldenraand ziet u een 

film over het maken van het schilderij en vindt u meer informatie over zijn 

werkwijze.



 

    

CoLuMn HANNEKE KAPPEN

De Hunze, de Onze.

Afgelopen zomer brachten we door in Salland, glooiend land, met in het hart ervan 

de rivier de IJssel. Een oud liedje van Liselore Gerritsen sijpelde bij iedere nieuwe 

aanblik van die imposante zilveren stroom mijn hoofd in: “Iedereen heeft zijn rivier 

en ik, ik heb de IJssel.” 

Een rivier die vrijelijk mag stromen brengt leven. Het effect op het hart als je je 

aan de oevers van een stromende rivier bevindt kan haast niet anders dan genees-

krachtig zijn. 

Iedereen heeft zijn rivier, en wij? 

Wij hebben de Hunze.

De Hunze heeft in Drenthe dankzij visie en samenwerking haar oude loop al 

grotendeels hervonden. En kijk haar daar nou toch eens gaan. Het miezerige 

modderstroompje is daar weer een echte rivier geworden, die geestdriftig haar 

vallei herovert en alles en iedereen die met haar in aanraking komt betovert. (...een 

goede rivier veroorzaakt rijm..)

Voor de film over de nieuwe Hunzevisie had ik het geluk haar van dichtbij te 

beleven. Ik sprak mensen die haar herstelproces op de voet volgen. Ze vertelden me 

hoe verbaasd ze zijn over alle verrassingen die in en om de als herboren rivier aan 

het ontstaan zijn. De natuur herstelt zich er veel kleurrijker en sneller dan iedereen 

ooit verwachtte. Als je in het gebied rondstruint kun je je haast niet voorstellen dat 

al dit moois zich afspeelt in de achtertuin van Stad.

Het idee om de komende jaren De Hunze ook in Groningen weer haar oorspronke-

lijke loop terug te geven spreekt me bijzonder aan. Groningen wordt dan weer stad 

aan de Hunze, die stroomt dan als vanouds van Drenthe tot aan’t wad, de Hunze is 

dan weer fijn de Onze. Ik zie het al helemaal voor me. 

Ja hoor, zei een Hunze-scepticus laatst smalend tegen me, nog even en Berend zit 

zeker weer Botjes te vangen op weg naar Zuidlaren? 

Ik verwijs hem hierbij naar het IJssel-liedje van Liselore Gerritsen: “...kleine kolken 

in het water, grote dromen aan de kant.”

Wacht maar eens af!
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Bourtange ligt uitermate strategisch. Eeuwenlang bestond de wijde 
omgeving uit een ondoordringbaar moeras, waarin niemand zich 
waagde. De grens passeren was ondoenlijk, behalve over één zand-
rug, een tange genaamd. Aan dat pad verrees een vesting: Bour-
tange, genoemd naar de zandrug. “Wie de doorgang in handen had, 
controleerde de hele streek”, duidt Annelies Brekveld het belang. 
Eens per jaar, ditmaal op zondag 15 november 2015, verzorgt ze 
een cultuurhistorische wandeling. De route van 2,5 uur voert ten 
oosten van de vesting. Onderweg laat ze de sporen uit het verleden 
zien. Ze brengt de krijgsgeschiedenis tot leven. Haar rode draad: de 
verdedigingswerken. Met vestingwallen, kanonnen en soldaten: 
alles werd in het werk gesteld om de vesting te behouden. De na-
tuur hielp een handje. “Het moeras was het beste verdedigingswa-
pen tegen vijanden. Niemand waagde zich in het moeras”, vertelt 
Brekveld. Ze kijkt over het open natuurterrein ten oosten van de 
vesting. Het eens zo gevreesde moeras is inmiddels verdwenen. Nu 
galopperen er konikpaarden en grazen er geiten. In de verte draaien 
windturbines, ze markeren de grens met Duitsland. 

kapitein Prott
Brekveld lepelt menige anekdote op. Tot grote veldslagen is het vol-
gens haar in Bourtange - gelukkig - nooit gekomen. Eén keer bijna, 
toen Bommend Berend met een legermacht voor de poorten stond. 
De bisschop van Munster wilde richting Groningen, maar stuitte 
eerst op Bourtange. Een heldhaftig, maar ook triest verhaal, vindt 
Brekveld het onderlinge treffen. “Op de vestingwal stond kapitein 

Bourtange ademt geschiede

nis. Wie er rondloopt, waant 

zich in vervlogen tijden. 

Ook buiten de vesting liet 

de krijgsgeschiedenis haar 

sporen achter. Annelies 

Brekveld, gids van het Team 

Bourtange, laat de verdedi

gingswerken half november 

tijdens een cultuurhistori

sche wandeling zien. 

   

Prott, destijds de stoere bevelhebber van Bourtange. De bisschop 
wilde zijn doorgang afkopen. 200 duizend bood hij aan. Maar Prott 
antwoordde: 200.000 gulden kan je krijgen. De bisschop durfde het 
niet aan. Hij droop af. Bij Coevorden, de andere doorgang, lukt het 
hem wel, wat in 1672 leidde tot het beleg van Groningen. Het wran-
ge was, dat Prott zijn vrouw eerder naar Groningen had gestuurd. 
Voor de veiligheid. Daar liet zij het leven, door een brandpijl van 
Bommend Berend. Ze was beter in Boutange gebleven.”

Schans Bourtange

Wandelen over 

de Soldatendijk

Inzet: Gids 

Annelies Brekveld



De cultuurhistorische wandeling vindt plaats op zondag 15 novem-

ber 2015. Meer details: www.groningerlandschap.nl

Allemaal hebben ze hun eigen specialisme 
of interesse, maar zó georganiseerd dat 
men elkaar goed kan vervangen.

Klutenplas
Op weg naar de Klutenplas kijkt Lena 
Hooft-Lebedeva af en toe hunkerend naar 
alle jonge torenvalkjes in de nestkasten 
langs de dijk. Om de paar honderd meter 
staat een paal met zo’n nestkast en de 

Eerst leggen we standaard het 2,5 kilometer 
lange pad af langs de Dromer, de Slaper en 
de uiteindelijke Waker: de huidige zee-
dijk. “De Dromer is grotendeels weg, in de 
loop van de tijd verloren gegaan of deels 
gebruikt bij de aanleg van de latere dijken, 
maar er ligt verderop toch nog een heel 
stuk.”, aldus Lena (Elena Hooft-Lebedeva), 
de gids van de dag en één van de 27 vrij-
willig medewerkers van Team Noordkust. 

De excursies bij het team Noordkust voeren langs een aantal pareltjes van het Groninger 

Landschap, aan weerszijden van de zeedijk. De Klutenplas, eventueel doorgaan naar Noord-

polderzijl, of de andere kant op langs het nieuw aan te leggen brakwatergebied Deikum, langs 

Feddema’s plas, tot aan de Eeendenkooi Nieuw Onrust tegen het Lauwersmeergebied aan. De 

kwelders op kan ook. Wandelen of fietsen, al dan niet met ondersteuning van de trekker. Een 

gegarandeerd rozig makend uitje. De geregeld stevige wind op de dijk verfrist het gezicht met 

zilte zeelucht. Het uitzicht, als het niet zo heiig is, rijkt tot Rottummeroog en Rottumerplaat, 

Schiermonnikoog en Borkum. Wat je ziet, aan planten, vogels en natuur ligt helemaal aan jezelf 

en hoe goed je oplet.
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redoute Bakoven
Het moeras behouden ging niet vanzelf. 
Het ontginnen van veen en de opruk-
kende landbouw maakten het omlig-
gende land droger en droger. Vlak voor 
het optreden van Prott legden de soldaten 
rondom het moeras leidijken aan. Een 
deel van de wandeling voert over zo’n lei-
dijk: de Soldatendijk. “Leidijken als deze 
hielden het water tegen, ze voorkwamen 
dat het moeras leegliep”, vertelt Brekveld. 
Ze staat bovenop een sluis, de sleutel tot de wateraanvoer. En daar-
mee tot de natuurlijke verdedigingslinie. “Deze sluis werd goed 
bewaakt. Naast de sluis zie je een rechthoekig veld, omringd door 
een aarden wal. Het is een zogeheten redoute. In het veld stond een 
coups de guarde, een wachthuis voor een tiental soldaten. ’s Zomers 
was het hier bepaald niet aangenaam. Tegenwoordig bieden mooie 
oude bomen beschutting, maar vroeger was het kaal en heet. De 
redoute heette destijds bakoven, de straat erlangs nog steeds de 
Bakovenweg. We vermoedden vanwege de hitte.” In de praktijk 
bewaakten de soldaten de verdedigingswerken niet zozeer tegen 
vreemde mogendheden, maar vooral tegen omliggende boeren. 
“Boeren wilden geen hoog waterpeil. Herhaaldelijk probeerden ze 
de sluis te vernielen of de Soldatendijk door te steken.”

eerste aankoop
Over de dijk voert de wandeling oostwaarts, richting de Duitse 
grens. Daar aangekomen laat Brekveld een oude verweerde grens-
paal zien. Ernaast een klaphek, tegenwoordig de enige hindernis 
om Duitsland te betreden. Het klaphek staat in schril contrast met 
de verdedigingswerken, die in de tijd van Napoleon werden opge-

tuigd. “Langs de grens bouwden ze een lang lint van bastions en 
batterijen, in totaal meer dan zeshonderd meter lang”, legt Brekveld 
uit. Over de linie loopt nu een smal pad, kronkelend tussen de hoge 
oude bomen. Tussen de bomen wijst ze herhaaldelijk naar over-
blijfselen. Dan weer een verhoging waarop de kanonnen stonden, 
dan weer de lange gracht, die recent is uitgebaggerd. Brekveld 
bestempelt deze linie als het hoogtepunt van de wandeling. “Het is 
ook de allereerste aankoop van Het Groninger Landschap, in 1939 
overgenomen van het Ministerie van Oorlog.” Achteraf een opmer-
kelijk tijdstip, zo vlak voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Pas 
in deze laatste oorlog sneuvelden de eerste soldaten bij Bourtange. 
Het waren jonge Duitse soldaten, die tijdens de invasie van de 
Polen in schuttersputjes zaten. Ook deze schuttersputjes zijn nog 
in het veld terug te vinden. 

struinen
Terug naar de vesting steekt Brekveld dwars het veld over. Struinen 
noemt ze het, wat in Bourtange geoorloofd is. Heerlijk vindt ze het. 
“Struinen is ideaal om het hoofd leeg te maken. Lekker ronddwa-
len, zonder de paden te volgen.” Eeuwen terug was struinen verre 
van verstandig. Werd je niet door het veen verslonden, dan deden 
de kogels wel hun werk. Tegenwoordig is het veilig. “Het Groninger 
Landschap wil het veld graag open houden. Net als vroeger, toen in 
oorlogstijd de bomen werden gekapt, zodat soldaten een vrij schot-
veld hadden. Afgelopen winter hebben de zogeheten Groene Buiten 
Medewerkers – een nieuwe groep vrijwilligers – de opslag van berk 
en zwarte els in een deel weggehaald.”

terra Mora

De cultuurhistorische wandeling start en ein-

digt bij het gloednieuwe bezoekerscentrum in 

het vestingdorp, Terra Mora geheten. Binnen 

duikt u de geschiedenis in. U kunt actief aan 

de Slag deelnemen, onder meer door het 

afvuren van kanonnen. Ontmoet ook kapitein 

Prott en andere bewoners en hoor en zie alles 

over de vesting en het moeras eromheen. 

Terra Mora is elke dag te bezoeken van 10:00 

uur tot 17:00 uur. In het winterseizoen alleen 

in het weekend geopend. 

te
k

st
  A

d
d

o
 v

a
n

 d
er

 E
ij

k 
 F

o
to

g
ra

fi
e

  A
rt

em
is

ia
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y

Redoute Bakoven

Grenspaal

meeste worden bewoond. “Ik wil ze eigen-
lijk ringen, maar dat kan nog niet.” De van 
oorsprong Russische Lena is ornitholoog 
en ringt al vogels sinds haar 13-de. Maar 
in Nederland mag ze dat niet doen. “Hier 
moet je voor alles examens afleggen, ook 
al doe je het ringen van vogels elders al 
tientallen jaren. Nou ja. Mijn examen is 
 gepland in het najaar. Even wachten dus 
nog.” De Klutenplas zelf is een geweldig 

noordkust: snoer van ‘parels’  
Klutenplas

Inzet: Gids Lena 

Hooft-Lebedeva

Grenspaal
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De Vier Winden
Wandelen en fietsen langs de Noordkust 
kan dus over verschillende afstanden 
en steeds vaker organiseert Het Gronin-
ger Landschap excursies samen met de 
Zeehondencreche en stoppen bezoekers 
ook even bij molen De Vier Winden voor ze 
terug gaan naar Buitenplaats Noordkust in 
Pieterburen. Onderweg kunnen de gidsen 
veel vertellen maar vaak is het beter om 
even stil te zijn en rond te kijken; geregeld 
zie je wat onverwachts of bijzonders. De 
vrijwel altijd aanwezig straffe wind maakt 
de tocht wellicht wat zwaarder dan tevoren 
gedacht, maar het geeft de bezoeker bo-
venal een ‘lekker rozig’ en voldaan gevoel.

nesten? “Jazeker. Het mannetje van de win-
terkoning maakt wel vijf nesten. Eén om de 
eieren in uit te broeden en de jongen groot 
te brengen en de andere om zo nu en dan 
eens lekker alleen in te slapen.” Heeft zo’n 
klein druktemakertje blijkbaar nodig. Weer 
wat geleerd. Hoornaars vliegen er rond. Het 
sterft er van de kikkertjes. De bunzing leeft 
er, net als reeën, hazen en egels. Spiedend 
over de grond wordt een lathyrus ontdekt 
en een kruisbes, waarschijnlijk ooit door 
de laatste kooiker geplant. De vlierbes 
herbergt in het voorjaar judasoor, op essen 
en wilgen groeit hogehoutskoolzwam en 
ook is de rode kelkzwam prachtig te zien. 
Eendenkooi Nieuw Onrust, het is er mooi, 
het is er rustig en het is aanlokkelijk om er 
nog een uurtje lekker te blijven zitten, maar 
we moeten weer terug naar Pieterburen. En 
dan stuiten we op een paartje grauwe kie-
kendieven, een zeldzame soort, zeker voor 
de Noordkust waar juist geregeld bruine 
kiekendieven en een sporadische blauwe 
kiek worden gespot. 

divers brakwatergebied en onlangs met 
een paar hectare uitgebreid. Er zitten 
bergeenden, kokmeeuwen, scholeksters, 
lepelaars, vele soorten eenden en ganzen 
en natuurlijk de kluut, een mooie, rank ge-
bouwde, zwart-witte vogel. De Klutenplas is 
omgeven door een stroomraster om vossen 
tegen te houden en zo het broedsucces van 
de kluten en andere vogels te vergroten. 
Vroeger was dat raster oranje, maar nu niet 
meer. Het valt weg tegen de kleuren van 
de natuur. Vossen kunnen er niet in, maar 
jonge kluutjes kunnen er wél uit, zo blijkt. 
Lena pakt zorgvuldig twee jonge pullen van 
de weg om ze in de berm te zetten, terwijl 
de ouders theater maken om ons en scha-
pen af te leiden. Door naar Noordpolderzijl 
gaan we niet. Ook al kun je daar mooie 
wandelingen maken over de kwelders van 
Het Groninger Landschap. In elk jaargetijde 
kun je genieten van de plantengroei op de 
kwelders. Zo bloeit bijvoorbeeld lamsoor 
en zeeaster tussen juli en september en 
zeealsem en Engels gras bloeit door tot no-
vember. Het levert geweldig mooie kleurige 
velden op. Als de bloemetjes tenminste 
niet door grazend vee vroegtijdig worden 
gesnoeid. 

Nieuw Onrust
De andere kant op, rijden we langs Deikum. 
Het is nu nog een gewoon stuk grond met 
akkerbouw, maar de plannen zijn verge-
vorderd om er net zo’n mooi binnendijks 
brakwatergebied en hoogwatervluchtplaats 
van te maken als de Klutenplas. Door naar 
Feddema’s plas. Een mooi, relatief klein ven 
met zoet water en dus een prima plek voor 
de wadvogels om het zout van de veren te 
spoelen. Het is er druk met spetterende 
eenden en ganzen. Een eindje verderop 
komen we bij Eendenkooi Nieuw Onrust. 
Ooit bedoeld om eenden te vangen voor de 
consumptie maar tegenwoordig worden ge-
vangen eenden alleen geringd. Het stenen 
gebouwtje, of ‘koelcel’ die gebruikt werd 
om dode eenden te bewaren, wordt nu ge-
bruikt door vleermuizen. De kooi is inmid-
dels een divers ‘mini-reservaat’ geworden, 
maar heeft dringend onderhoud nodig. De 
komende maanden worden onder meer de 
vangpijpen hersteld en de watergangen uit-
gediept. Veertig vogelsoorten zijn er te zien 
en te horen, waaronder rode lijst-soorten 
zoals de spotvogel, de grauwe vliegenvan-
ger en de zomertortel. “Links en rechts 
wijst Lena wat plukken mos aan. “Kijk 
slaapnesten van de winterkoning.” Slaap- te
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Dijk Noordkust

Klutenjong

Nestkast met 

torenvalkjes

Op 6 september start een lange 

afstandswandeling langs de Noordkust 

vanuit bezoekerscentrum Noordkust in 

Pieterburen. Meer details hierover en 

over andere activiteiten van de teams: 

www.groningerlandschap.nl



 

    

Als enige in nederland kent Het Groninger 

Landschap jeugdboswachters. onze laatste 

aanwinst is Luuk. Luuk is 12 jaar en hij 

mailde me dat hij al sinds zijn tiende jeugd-

boswachter wilde worden. Hij had laatst een 

steltkluut gezien. Daar was zijn vader jaloers 

op en ik ook. Als ik zo’n mailtje krijg ben ik 

trots dat ik bij Het Groninger Landschap 

werk. Het is fantastisch om jongeren de kans 

te geven om te ruiken aan het boswach-

tersbestaan en wij doen dat! Luuk woont 

naast het overbos in slochteren. sinds kort 

valt het overbos onder onze beheermede-

werker Alwin. Daarom was het grappig dat 

Luuk  Alwin de eerste keer rondleidde in 

plaats van andersom. Luuk kent het gebied 

namelijk beter. in mei ontvingen we voor het 

idee van de jeugdboswachters de tweede 

prijs  van de Groenfonds natuurprijs 2015. 

Het is mooi dat de jury aangaf dat dit de 

natuurbeheerders zijn van de toekomst. Dat 

zal niet voor iedereen zo zijn, onze Marjolein 

wil namelijk bakker worden. Maar ik ben 

ervan overtuigd dat ze altijd een groen 

hart blijft houden. Voor jongeren vanaf 12 

jaar zijn er niet zoveel mogelijkheden om 

in een organisatie met de natuur bezig te 

zijn. Gelukkig zijn er de jeugdbonden nJn 

en JnM; jongeren tussen de 12 en de 25 jaar 

die samen de natuur intrekken. toen ik zelf 

12 jaar was ging ik voor het eerst met de 

JnM op kamp naar texel. Van ’s ochtends 

vroeg tot ’s avonds laat de natuur in; ik 

vond het prachtig! Voor mij is de JnM heel 

bepalend geweest: mijn beste leerschool 

en nog steeds voelen de JnM-ers bij mij als 

familie. Daarom verheug ik me alweer op het 

Dollardfestival op 6 september want daar 

komen JnM-ers bij helpen. Vogels spotten, 

vissen vangen en zeehonden kijken: ik kan 

niet wachten!         

CoLuMn: MicHEL VAN RooN 
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De horizon van spijk heeft 
weer een molen met wieken

Het Groninger Landschap heeft op zaterdag 13 juni, tijdens het 

Groninger Molenweekend, haar molen Ceres in spijk officieel 

in werking gezet. Directeur Marco Glastra van Het Groninger 

Landschap en Fleur Gräper, Gedeputeerde van de Provincie 

Groningen, lichtten samen de vang. Met deze handeling zijn de 

restauratiewerkzaamheden afgerond en kan Ceres weer draaien.

Ceres is een koren- en pelmolen die in 1839 is gebouwd en is in 

eigendom  van Het Groninger Landschap. Van 1839 tot 1981 werd de 

molen nog gebruikt en werd graan gemalen en gerst gepeld. De molen 

draaide al enige jaren niet meer omdat de kap verzakt was. Ook moest 

het zelfzwichtingssysteem worden hersteld en gangbaar worden 

gemaakt en er moest een nieuwe houten vloer komen op de begane 

grond.

De restauratiewerkzaamheden aan de molen zijn financieel mede 

mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het restauratiebudget van 

de provincie Groningen, het J.W. Scholtenfonds en Prins Bernhard 

Cultuurfonds.

Molen De Lelie in Eenrum draait in september en oktober op 

zaterdagen.

Vrijwilligers van Het Groninger Landschap bakken brood en koekjes 

en verzorgen rondleidingen in de molen. Hier is de permanente 

expositie “Van Laand tot stoet” ingericht. Er wordt een beeld 

geschetst van de geschiedenis van de Lelie, en de rol van de molen 

in het dagelijks leven voor de boer, de molenaar en de bakker in 

het verleden en het heden. Op afspraak worden rondleidingen voor 

groepen verzorgd. Dit kan in combinatie met een bezoek aan de 

kaarsenmakerij en de mosterdmakerij.

Molen Hollands Welvaart in Mensingeweer draait tot en met 

oktober, iedere zondag met een koffie- en theeschenkerij en een 

digitale luistertocht door de molen.

De koren- en pelmolen Hollands Welvaart in het Groningse 

Mensingeweer is in 1855 gebouwd en werd tot in de jaren 70 van 

de vorige eeuw professioneel gebruikt. Na enkele restauraties is in 

de molen nu een koffie- en theeschenkerij gevestigd en er worden 

geregeld tentoonstellingen georganiseerd. Het interieur van de 

molen is echter in de oorspronkelijke staat aanwezig en de molen is 

regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf. De molen ligt direct aan het 

Pieterpad.

Tijdens de nationale Molendag op 13 september verandert 

Mensingeweer in MENS SWING ES WEER, en is er een muziekfestival 

achter de molen en op twee andere locaties in het dorp. www.

mensswingesweer.nl - Bands: Sabor Latino (achter de molen), Zydeco 

Fever, String Caster en muziek optredens in de pauze bij het water.

oktober is bovendien ‘kindermaand’ in de Hollands Welvaart. 

Kinderen zijn alle zondagen in oktober van harte welkom voor 

diverse leuke activiteiten: met behulp van handgraanmolens kunnen 

kinderen hun eigen pannenkoekmeel malen.

Expositie Widde Meuln in Ten Boer

In de Widde Meuln in Ten Boer zijn in de maanden september en 

oktober nog de werken te bewonderen van Linda Timmer. Linda 

Timmer schildert het liefst figuratief. Inspiratie daarvoor haalt zij uit 

het leven om haar heen, maar ook oorlog en armoede wereldwijd 

en de kwetsbare aarde verbeeldt ze in portretten en landschappen. 

Zuinig zijn op de aarde en respect hebben voor elkaar zijn de thema’s 

van Linda Timmer.

De molen Niebert organiseert samen met het landbouwmuseum 

het Rieuw en het Iwema Steenhuis op 29 september de dag ‘dorsen, 

malen en bakken’. Bezoekers starten bij het Rieuw, kopen daar een 

‘kaartje’ (kinderen gratis) en krijgen een zakje graan. Vervolgens fietst 

of wandelt men naar de molen waar tegen inlevering van het graan, 

meel meegegeven wordt. Daarna richting Steenhuis waar wordt 

gebakken met het meegebrachte meel.

Meer informatie: www.groningerlandschap.nl/eropuit/molens
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Ook groeide op het haventerrein de addertong, een varensoort, zeldzaam in 
Nederland. Addertong lijkt op het eerste gezicht niet veel op een varen. Het heeft 
één enkel blad en een soort stengel met de sporen eraan. Die stengel lijkt op de 
tong van een slang, vandaar de naam. Als de sporen rijp zijn is de stengel langer 
dan het blad. Net als paddenstoelen leeft het grootste deel van de addertongplant 
ondergronds. Er gaan jaren voorbij dat er zelfs geen blad boven de grond komt.  

Bonte strandloper
Op de kwelders bij de Dollard trof de Werkgroep Grau-
we Kiekendief dit voorjaar baltsende bonte strandlo-
pers aan. De vogeltjes hebben er waarschijnlijk ook 
gebroed. Dat er bonte strandlopers in Nederland zijn is 
niet zo bijzonder want ze trekken in de winter in grote 
aantallen voorbij, maar dat ze er broeden is zeer zeld-
zaam. Alleen in zuidelijk Groot-Brittannië broeden 
enkele bonte strandlopers nóg zuidelijker. De grootste 
aantallen worden gevonden op IJsland. Zweden en 
Noorwegen nemen de hoofdmoot van de continentale 
broedpopulatie voor hun rekening.

Kemphanen
In de Koningslaagte waren baltsende 
kemphanen te zien. Deze vogels houden van 
schraal, vochtig en bloemrijk grasland en dat 
is er voldoende in de Koningslaagte. Kemp-
hanen zijn vooral bekend door de fraaie 
voorjaarstooi van de mannetjes, die op de 
wat hoger en droger gelegen toernooiveldjes 
schijngevechten houden om de gunst van de 
vrouwtjes. Het leverde helaas geen broed-
gevallen op. Het Rietdiepgebied is sowieso 
een eldorado voor vogels van het vochtige 
landschap. Zo werden er de afgelopen tijd 
bosruiters en groenpootruiters waarge-
nomen en bij de plasdrasgebieden vlakbij 
Paddepoel liepen zes Temmincks strandlo-
pers. De kleine, onopvallende vogeltjes zijn 
geen echte kustvogels, maar meer vogels van 
meren, poeltjes en slikranden van binnen-
landse wateren. Temmincks strandlopers 
worden ook wel muizen genoemd, omdat ze 
heel laag met kleine schokkende bewegin-
gen over de bodem kruipen. 

Addertong

Dreigende 

kemphanen

Bonte 

strandloper

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

In het Zuidlaardermeergebied hebben enkele Kleinst waterhoenen 
succesvol gebroed. Dat is een bijzonderheid in Nederland. De vogel 
is erg zeldzaam en áls de soort al aanwezig is, bijzonder moeilijk 
om te zien te krijgen. Toch zijn in ieder geval vijf jongen gezien 
maar gelet op een gemiddelde nestgrootte van zeven stuks kunnen 
er dus meer zijn. Inmiddels zijn twee geldige territoria van Kleinst 
waterhoen bevestigd door geluidsopnames. Eén in het noorde-
lijke deel van de Groene polder en één ten zuiden van de Osdijk. 
Het Kleinst waterhoen is het kleinste lid van de rallenfamilie van 
Europa en is ongeveer zo groot als een spreeuw. De vogel is erg 
zeldzaam en door de geheimzinnige leefwijze is nog weinig bekend 
over deze vogelsoort. Meldingen dat er Kleinst waterhoenen zijn 
gespot leidde tot veel vogelaars in het Zuidlaardermeergebied.
Verder zijn dit jaar in het Zuidlaardermeergebied in drie nesten 
jonge witvleugelsterns grootgebracht, maar heeft de harde wind 

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 28 29

wAArneMinGen

Kleinst waterhoen

Foto: Thijs Glastra

de broedlocatie van de witwangsterns de das om gedaan. Ook is de 
kwak gezien. Deze uiterst schuwe, kleine reigerachtige moeras-
vogel komt weinig voor in Nederland en is bovendien moeilijk te 
spotten. 

Bij het haventerrein van Delfzijl is in 2014 voor het eerst de Grote 
keverorchis ontdekt. Dit jaar namen de aantallen toe. De keveror-
chis lijkt niet erg op andere orchideeënsoorten en is bedekt met 
plakkerige haartjes. Het is een zeldzame en beschermde plant maar 
komt in noordelijk Nederland nog wel voor. De keverorchis maakt 
een muskusachtige stof aan die lijkt op de sekslokstoffen van 
vrouwtjeskevers. Mannetjeskevers willen daarom met de bloem pa-
ren. Bij die pogingen krijgen ze dan een beetje stuifmeel op hun lijf. 
Als ze dan naar een andere bloem gaan en het opnieuw proberen, 
dan komt dat stuifmeel op 
de andere bloem terecht. 
Als een kever op bezoek 
geweest is, vouwt de plant 
een van de kroonbladen 
over de stempel, zodat de 
bloem niet zichzelf bestui-
ven kan. Na een paar uur 
komt de stempel weer vrij. 
Op deze manier zorgt een 
keverorchis ervoor dat hij 
bevrucht wordt.
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Grote  keverorchis
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Noords stern

Broedeilanden doen het goed
De visdief doet ‘t erg goed op het broed-
eiland bij Oterdum. Het eiland is vorig jaar 
aangelegd als compensatie voor de komst 
van windmolens op de Schermdijk bij 
Delfzijl. Inmiddels broeden er 100 paar vis-
dieven, 240 paartjes kokmeeuwen en wat 
bontbekplevieren en een scholekster. 
Het Groninger Landschap legde afgelopen 
winter een broedeilandje bij de Punt van 
Reide aan en ook daarvan wordt al grif 
gebruik gemaakt: er broeden inmiddels 
7 paartjes visdieven en 16 paar Noordse 
sterns.

Bij de Klutenplas is twee keer een lachstern 
gespot. Deze stern is een zeldzame  ver-
schijning in Nederland en staat op de Rode 
Lijst van bedreigde soorten. De lachstern 
leeft het liefst op schaars begroeide en 
zanderig terrein, eet muizen, amfibieën en 
vis en komt zowel in zout- als zoetwaterge-
bieden voor. De Klutenplas voldoet aan al 
deze criteria, toch broedt de lachstern niet 
meer in Nederland sinds de jaren vijftig. 
Broedgebieden in Noord- Europa beperken 
zich vooral tot de monding van de Elbe, 
het Duitse Waddengebied, Denemarken en 
Sleeswijk-Holstein.

noordse stern op Punt van reide is ‘wereldrecordhouder’

De nieuwe wereldrecordhouder ver vliegen is een noordse stern die broedt op de 

Punt van reide. De vogel kreeg vorig jaar een zender mee en uit de gegevens blijkt dat 

de vogel in een jaar een dikke 90.000 kilometer heeft afgelegd. “De vorige stern die 

het ‘record’ had, vloog naar tasmanië en nieuw Zeeland maar van deze vogel is met 

zekerheid te zeggen dat hij nog een paar duizend kilometer verder is gegaan”, aldus 

Derick Hiemstra, een noordse stern-fanaat die de vogels onder de paraplu van het 

Vogeltrekstation ringt en zelf de kleurringgegevens verzamelt. Daarbovenop worden 

enkele vogels gezenderd in opdracht van de rijksuniversiteit Groningen.

Hiemstra probeert zoveel mogelijk te leren over leefwijze en gedrag van de Noordse 

sterns. “In het Dollardgebied zitten ongeveer 240 paartjes. De vogels broeden elk jaar 

hier en nergens anders. Noordse sterns zijn heel honkvast. Negen maanden per jaar 

vliegen ze de oceanen af, via vaste routes en ook vaak naar dezelfde gebieden bij de 

Zuidpool. Daarna vliegen ze terug naar hun broedgebied. Meestal plaatsen ze hun nest 

vlakbij of precies óp de plek van het jaar daarvoor.”

In het Dollardgebied is echter een levendige economische bedrijvigheid aan de 

gang en veel ‘Dollard-sterns’ werden daardoor gedwongen een nieuwe broedplek te 

zoeken. Het Groninger Landschap heeft afgelopen jaar een broedeiland op de Punt 

van Reide aangelegd en dat voldoet uitstekend. Daar broedden dit jaar 16 paartjes 

Noordse sterns. Dat is heel veel voor zo’n honkvaste broedvogel. “Juist daar vond ik 

een vorig jaar gezenderd stelletje terug. Uit de vluchtgegevens die in het zendertje 

worden opgeslagen blijkt dat er - naar wij weten - nooit een Noordse stern verder heeft 

gevlogen dan deze. Bovendien vloog hij half maart nog in het Zuidpoolgebied en een 

krappe maand later landde hij op de Punt.” 



 

Al meer dan 200 jaar is Van Delden Bouw 

een begrip in en ver buiten het prachtige 

lintdorp Kiel Windeweer. Het bedrijf is met 

zijn tijd meegegaan, maar heeft de ambach-

telijke manier van werken nooit uit het oog 

verloren. Dat blijkt wel uit het fraaie restau-

ratiewerk dat Van Delden verricht aan de 

monumentale gebouwen van onder andere 

Het Groninger Landschap.

 “ik ben de achtste generatie in het bedrijf en 

mijn zoons staan al te popelen om het over te 

nemen”, vertelt Martin van Delden, eigenaar 

van Van Delden Bouw. “in 1805 is mijn familie 

een bedrijf begonnen. tien jaar later kocht 

mijn familie het huis in kiel windeweer en 

ruim tweehonderd jaar daarna bestaan we 

nog steeds. ik zou hier niet weg willen, het is 

zo’n prachtige plek.”

 Als bouwer pakt Van Delden de meeste 

klussen aan, of het nu om utiliteitsbouw, 

industriële klussen, of om werk voor woning-

bouwverenigingen gaat. Maar een bijzondere 

plek hebben toch wel de restauratiepro-

jecten. “Als bedrijf zijn we altijd aan het 

moderniseren. Maatschappelijk Verantwoord 

ondernemen en social return (sroi) zit in 

onze cultuur. kwaliteit, vakmanschap en 

samenwerking en vooral ook het ouderwetse 

ambacht zijn belangrijk voor ons. Doordat we 

dat vakmanschap in huis hebben, worden we 

regelmatig gevraagd voor restauratiewerk 

aan monumentale panden. we onderhouden 

statige herenhuizen en oude boerderijen.  we 

werken ook namens het CVw aan herstel van 

schade door aardbevingen. op dit zijn mo-

ment zijn we met restauratiewerk bezig aan 

de oude rijks-HBs en de koepelkerk in sap-

pemeer. ook aan panden van Het Groninger 

Landschap werken we regelmatig. Zo hebben 

we de muziekkoepel bij de Coendersborch 

gerealiseerd. toen het af was heb ik er een 

concert meegemaakt. Dat klonk fantastisch. 

een teken dat wij ons werk ook goed hebben 

gedaan.”

Vogelkijkhut

Van Delden houdt van zijn omgeving. Als hij 

even tijd heeft rijdt hij paard, of stapt hij op 

de fiets. “ik ben een geboren natuurliefheb-

ber en als ik rond het Zuiderlaardermeer of 

door het Humsterland fiets, geniet ik met 

volle teugen. Groningen mag trots zijn op het 

prachtige natuur- en cultuurlandschap en op 

de goed onderhouden monumentale panden. 

ik vind het als ondernemer ook onze taak om 

mee te helpen bij het bewaken en bewaren 

van de natuur en het culturele erfgoed in de 

provincie. Als liefhebber van de natuur rond 

het Zuidlaardermeer heb ik met veel plezier 

gewerkt aan de bouw van een vogelkijkhut in 

de kropswolderbuitenpolder. Het is prachtig 

om zoiets te mogen realiseren op een plek 

waar je zelf zo graag komt.”

www.vandeldenbv.nl

VAn DeLDen Bouw: “ALs MoDERN BEDRiJF 
ziJN WE HET ouDE AMBAcHT NiET VERGETEN”

Martin

van Delden

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 Van Delden 

Bouw. 
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