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Het Groninger Landschap heeft twee nest-
vlotjes geplaatst in de plas bij de kijkhut in 
de Lettelberter Petten/De Onlanden. Deze 
zijn bedoeld als broedplek voor visdieven 
die zijn teruggekeerd uit Afrika waar ze de 
winter door gebracht hebben.  
De nestvlotjes zijn geschikt voor 10-15 broed-
paren en zijn bedekt met schelpen waardoor 
een open en kale broedplaats is ontstaan. 
Het is een veilige broedlocatie op het water 
die bovendien goed te zien is vanuit de vogel-
kijkhut. Er zijn in Nederland ongeveer 20.000 
paar visdieven en de vogel staat op de Neder-
landse rode lijst van bedreigde en kwetsbare 
broedvogels. Het Groninger Landschap hoopt 
dat de visdieven dit mooie plekje snel weten 
te vinden.

Het Groninger Landschap en de Stichting 
Vesting Bourtange hebben hun gezamenlijke 
informatiecentrum ‘Terra Mora’ in Bourtan-
ge in gebruik genomen. In Terra Mora staat 
de relatie tussen het moor (moeras) en de 
vesting centraal. De cultuur- en natuurhis-
torische waarde van de vesting en het om-
ringende natuurgebied worden op moderne, 
interactieve wijze in beeld gebracht. 
De rol van de natuur (moerasgebied) en de 
bewogen geschiedenis van Vesting Bourtan-
ge zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. De mens maakte optimaal gebruik van 
de omliggende natuur om in de 80-jarige 
oorlog de vijand te verslaan. Zonder moeras 
geen vesting Bourtange. Er zijn drie ruimtes 
ingericht met verschillende thema’s. In ‘Het 
Moor en de Vesting’ komt de bezoeker alles 
te weten over het moeras en historische 
oorlogsvoering. Historische figuren (o.a. 
kapitein Prott) geven de bezoeker tekst en 
uitleg en vooral veel beeld over het leven 
in en om de Vesting Bourtange zo’n twee-
honderd jaar geleden. In ‘Het Gevecht’ kan 
met kanonnen geschoten worden en waan 

je je op de schans van de vesting met de 
troepen van Bommen Berend in aantocht. 
‘Het Groninger Landschap’ geeft je gedetail-
leerde informatie over de natuur en het 
landschap. Beeld, interactiviteit, educatie 
en beweging staan hier centraal. Om ook 
buiten in de vesting en het natuurgebied de 
verhalen te beleven is een app ontwikkeld.
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De geschiedenis van Groningen is nauw verweven met de zee. De 
zee heeft ons vruchtbare kleigronden gegeven, die tot de beste 
landbouwgronden ter wereld behoren. Maar de zee heeft ook veel 
genomen, zoals bij de Dollardinbraken in de 16e eeuw en bij de 
Kerstvloed in 1717. 
Aanvankelijk woonden de mensen relatief veilig op wierden in een 
onbedijkt landschap. De vruchtbare gronden lagen binnen hand-
bereik en de zee verbond Groningen met de rest van de wereld. 
Onder deze gunstige omstandigheden ontwikkelde zich één van 
de dichtstbevolkte en meest welvarende regio’s van Europa! Onder 
regie van de kloosters begon men vanaf het jaar 1200 met de aanleg 
van dijken. Eerst nog defensief, om de zee tegen te houden, later 
ook offensief om land op zee te veroveren.  Inmiddels ligt Gro-
ningen achter een Deltadijk en zijn we de relatie met de zee bijna 
kwijtgeraakt. Risico van de komende dijkversterkingen, noodzake-
lijk vanwege bodemdaling en zeespiegelrijzing, is dat Groningen 
definitief met de rug naar zee komt te staan.
Het Groninger Landschap wil de relatie met de zee graag behouden 
en versterken. Geen harde overgang tussen land en water en tussen 
zoet en zout. Maar een brede kustzone waar het proces van opslib-
bing weer ruimte krijgt in ‘wisselpolders’ achter de dijk en daarmee 
bijdraagt aan veiligheid op lange termijn. Waar de verschillende 
trekvissen vrij kunnen opzwemmen naar de beken en rivieren van 
Noord-Nederland. Waar kansen liggen voor toeristische onderne-
mers en agrariërs die willen experimenteren met zilte landbouw. 
En waar één buitendijkse wierde bij Noordpolderzijl weer laat 
voelen hoe het was om in een onbedijkt landschap te leven.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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De verzilting 
van de Noord-
Nederlandse 
kustzone is 
een feit. In 
hoeverre biedt 
meebewegen 
met deze ont-
wikkeling kansen voor natuur, land-
bouw, veiligheid, recreatie, onderne-
merschap en  cultuur? Lees het in deze 
speciale uitgave van Noorderbreedte. 
Nu voor de donateurs van Het Groninger 
Landschap voor 7,50 (incl. verzendkos-
ten) in plaats van 10,50 te bestellen via 
info@noorderbreedte.nl, onder ver-
melding van ‘HGL’ en adres -gegevens.
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De Groninger waddenkust is veel 

meer dan een dijk, de kwelders aan de 

ene kant en de graan-, koolzaad- en 

aardappel velden erachter. De Wadden-

zee en het gebied meer land inwaarts 

zijn met elkaar verbonden tot één groot 

delta. Een groot, veelzijdig overgangs-

gebied van zout en zoet water. Want een 

regendruppel die bij Emmen valt, komt 

via de Westerwoldse Aa en de spuisluis 

van Nieuwe Statenzijl uiteindelijk in de 

Waddenzee terecht. De bronnen van de 

rivier de Eems liggen diep in  Duitsland 

en de Rijn die via de IJssel en het 

IJsselmeer in de Waddenzee uitmondt, 

ontspringt in Zwitserland.

Groningen is eigenlijk de provincie 
van de delta’s. Op de kaart zijn het 
 Lauwersmeergebied en de Eems Dollard 
als typische delta’s te herkennen, maar 
eigenlijk is de hele Waddenzee met het 
land erachter één groot delta-systeem. 
Zo was het vroeger en zo werkt het 
voor de natuur nog steeds. De Wadden 
vormen een ideale kraamkamer voor 
vissen, onder andere omdat het water 
ondiep is en grote roofvissen er niet 
kunnen jagen. Glasaaltjes sterken er 
aan voor ze het zoete water intrekken 
na hun lange reis van de Sargassozee 
bij Mexico naar de Noord-Nederlandse 
kust. Veel vissen gaan na een verblijf in 
zee op weg naar de zoete binnenwate-
ren om verder te groeien of te paaien. 
Deze trekvissen stuiten op dijken, 
gemalen en sluizen en dat leidt daar tot 
een enorme verkeersopstopping. 

De Kust. Van scherpe grens tot 
   overgangsgebied
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ToendrarietganzenRecent telden wetenschappers bij de 
 Afsluitdijk miljoenen glasaaltjes, honder-
den miljoenen stekelbaarsjes en spieringen 
en honderden tot duizenden zeeforellen 
en zalmen die proberen het IJsselmeer te 
bereiken. Heel wat sluizen en gemalen 
langs de Groningse en Friese Waddenkust 
zijn inmiddels al passeerbaar gemaakt voor 
vissen.

Maar bóven water ziet de argeloze toerist 
een scherpe grens tussen zoet en zout, van 
elkaar gescheiden door een dijk. Die grens 
moet vervagen, vindt Het Groninger Land-
schap. Er moeten meer overgangszones 
 komen tussen zoete en zoute ecosystemen. 
Al jaren werkt Het Groninger Landschap 
aan binnendijkse ‘brakke parels’, over-
gangszones tussen zoet en zout zoals de 

hoogwatervluchtplaatsen Klutenplas en 
Deikum aan de Noordkust en de polder 
Breebaart bij Termunten. Sinds kort wordt 
ook gewerkt aan nieuwe initiatieven zoals 
zilte teelt, experimenten om water in de 
Eems te zuiveren door zeewierfilters, een 
spoelzee bij Noordpolderzijl om het dicht-
slibben van de haven op natuurlijke wijze 
tegen te gaan en het werken met ‘wissel-
polders’. Dat zijn polders die decennialang 
worden opengesteld voor het getijdewater 
zodat ze langzaamaan volslibben. Daarna 
krijgt de grondeigenaar het weer terug om 
er gewassen op te verbouwen en wordt 
een volgende polder verbonden met de 
 Waddenzee. Dit soort ‘zilte projecten’ 
leveren waardevolle natuur op en het kust-
gebied wordt afwisselender. Zoet en zout 
water zijn dan niet meer strikt gescheiden 

maar lopen in elkaar over. De hele kust-
strook krijgt er een opkikker van. Niet alleen 
de natuurwaarden, maar ook het toerisme 
en de economische uitstraling van de regio 
krijgen een boost. 
Het is dus een drukte van belang aan de 
kuststrook van Groningen. Zowel links als 
rechts van de dijk. Voor de recreant wordt er 
inmiddels hard gewerkt aan een fietsroute 
langs de kust met de naam ‘Kiek over Diek’. 
In 2010 is gestart met de aanleg ervan en het 
is naar verwachting in 2016 klaar. Een dikke 
90 kilometer fietsen, afstappen, laveren 
langs de schapen op de dijk, weer opstap-
pen, geregeld de dijk verlaten omdat er vol-
gens de Natuurbeschermingwet niet gefietst 
mag worden en wanneer je kan: kíjken! Naar 
links en naar rechts. Fietsen van ‘Lauwers-
zee tot Dollard tou’, van delta naar delta.

  
Poster af te halen bij bezoekerscentra

de poster van Herman wanninge op pagina 4 en 5 

is bedoeld om bezoekers van het waddengebied te 

 informeren over de schoonheid en veelzijdigheid van het 

wadden gebied. Maar ook hoe belangrijk het wad is voor 

gebieden meer landinwaarts. de poster is te verkrijgen 

bij alle informatiecentra aan de kust en natuurlijk ook 

in de  Bezoekerscentra van Het Groninger Landschap, 

in Pieterburen (Buitenplaats noordkust), termunten 

(Buitenplaats reidehoeve) en Groningen (Buitenplaats 

reitdiep) en via www.watiswad.nl. De zeeforel als ambassadeur voor 
een schone delta

“Al in 1968 bestond het idee om zeeforel uit te zetten in de Wadden-
zee”, zegt Jan Kamman, namens Sportvisserij Nederland betrokken 
bij het uitzetten van deze vissen. “Maar daar kwam het indertijd 
niet van. De zeeforel staat symbool voor de verbinding tussen de 
Waddenzee en de beken. Zij trekken naar zee om daar te profiteren 
van het rijkelijk aanwezige voedsel en brengen bij terugkeer in het 
zoete water de voedingstoffen, vooral eiwitten uit zee terug naar 
de voedselarmere bovenlopen. Deze natuurlijke cyclus is door 
menselijk ingrijpen verloren gegaan en nu wordt geprobeerd om 
dat middels vismigratieprojecten weer te verbeteren.”

Drie fasen
Het uitzetten van zeeforel heeft weinig nut als de omstandigheden 
om de paaiplaatsen te bereiken niet in orde zijn, en daar wordt dan 
ook al jaren aan gewerkt. Kamman: “Bij het geschikt maken van de 

Zeeforelproject Lauwersmeerdelta

In een gezonde delta horen trekvissen 

ongehinderd hun weg te vinden naar 

stroomopwaarts gelegen paaiplaatsen 

en weer terug naar zee. In het Groningse 

Lauwersmeerstroomgebied zijn duizenden 

zeeforellen uitgezet. Als symbool voor een 

gezonde delta.
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eigen kwelder geeft Meijer het goede voor-
beeld. Sinds een paar jaar grazen er weer 
koeien. Het verschil is zichtbaar. “Begrazen 
werkt. Er groeit weer kweldergras en zee-
kraal, daar zitten nu veel ganzen. Maar het 
tegengaan van zee-kweek gaat langzaam. 
Hele stukken staan er nog vol mee.” Dat is 
ook de ervaring van Arjan Hendriks van 
Het Groninger Landschap, die grote arealen 
kwelder beheert. Kwelderbeheer vergt een 
lange adem, stelt hij. “Het realiseren van 
een gevarieerde kwelder gaat vele jaren 
kosten.” 

De kwelders liggen er eersteklas bij, spe-
ciaal ingericht voor de duizenden koeien, 
schapen en paarden die deze zomer de 
uitvoering van het kwelderbeheer op zich 
nemen. Het vee neemt onder andere het 
zee-kweek te grazen, een taaie grassoort 
dat in grote delen domineert. Remt Meijer, 
kwelderboer ten noorden van Klooster-
buren, juicht het grazen toe. “De kwelders 
waren sterk aan het verruigen. Overal stak 
zee-kweek de kop op. Beginjaren tachtig 
verdween op de kwelder veel vee. Het werd 
natuur. Nu willen we terug naar de oude 
staat, toen er volop werd beweid.” Op z’n 

Groningse en Drentse beken kregen we veel hulp van het Landesfi-
schereiverband Weser Ems, die in Noord-Duitsland fraaie resulta-
ten haalden met beekherstel. Je moet dan denken aan het herstel-
len van de bodem en de meander van zandbeken en het aanleggen 
van grindbedden waarop de vissen hun eitjes kunnen afzetten. Heb 
je dat grind niet, dan spoelen de eitjes eenvoudig weg en komen ze 
niet uit.” Veel werk wordt verricht in de bovenloop van het Peizer- 
en Eelderdiep, maar ook de route van het Lauwersmeer naar de 
paaiplaatsen moet in orde zijn. Kamman: “Je kunt de aanpak om 
zeeforel en andere trekvissen terug te krijgen in drie fasen indelen: 
een goed paaigebied in de bovenloop van de beken, een ongestoor-
de doorgang zonder obstakels in het middengebied en gezonde op-
groeimogelijkheden in het gebied waar de zeeforellen de overgang 
van zout naar zoet maken. Daar moet volop voedsel aanwezig zijn 
voor deze roofvissen.”

Paaiplaatsen terugvinden 
In maart werd een groot aantal zeeforellen uitgezet in het vakantie-
park Esonstad bij Anjum. Kamman: “Deze zeeforellen zijn de am-
bassadeurs voor de terugkeer van trekvissen in het Lauwersmeer-
gebied, want de soort hoort hier thuis. Het zijn volwassen forellen 
uit Denemarken die niet de genetische waterkaart hebben om hier 
kuit te schieten. Ze zijn niet echt van belang voor de duurzame 
aanwas van de populatie. Daarvoor werd in april een grote hoeveel-
heid forelbroed uitgezet. “Deze forelletjes komen van Noord-Duitse 
vissen”, legt Kamman uit. “Zij herkennen de geur en smaak van het 
water waarin ze opgroeien, zodat ze de paaiplaatsen in Noord-Ne-
derland weer kunnen terugvinden. Dat is een kwestie van een lange 
adem. Zelfs wanneer alles klopt gaat het een aantal jaren duren, 

voordat de regio een zichzelf in stand houdende zeeforelpopulatie 
krijgt.”

Samenwerken
Een project van deze omvang gaat alleen lukken als verschil-
lende organisaties samenwerken. Naast de landelijke en regionale 
sportvisserijorganisaties, doen ook Waterschap Noorderzijlvest, 
Staatsbosbeheer en de Waddenvereniging mee. Bij het Wadden-
fonds ligt een aanvraag van 3,5 miljoen euro voor de terugkeer van 
de zeeforel. Kamman: “Het mooie van de samenwerking is dat we 
allemaal verschillende doelen hebben die heel mooi samengaan. 
Als sportvisserij kijken we naar de voordelen voor de visstand en 
de recreatie in de regio. Dat kan alleen als ook het systeem van 
waterlopen voldoende is hersteld en de knelpunten in de trekroute 
zijn opgelost. Bij de opkomst van de zeeforel spinnen ook andere 
trekvissen, zoals de paling, stekelbaars, rivierprik en de fint garen. 
En het herstel van waterlopen heeft een positieve uitstraling op de 
gehele fauna en flora in de omgeving.”

Het uitzetten van de zeeforellen werd in de sociale media uitvoerig 
gevolgd. Door een aantal volgers werd de zorg geuit over functie 
van het Lauwersmeer als paai- en opgroeiplaats voor vis, in combi-
natie met de wat ongelukkige vergunning voor de Urker beroeps-
visser die in een bepaalde periode van het jaar een groot aantal 
schietfuiken zet. ‘Wat zijn de overlevingskansen van die forellen 
met deze grote nettendruk?’, was een veel voorkomende vraag. 
Kamman. “De projectgroep zoekt manieren om met de beroeps-
visser samen te werken. Als de fuiken een risico opleveren, dan 
moeten we dat samen oplossen.”

Jan Kamman:

“We hebben 

allemaal 

verschillende 

doelen die 

heel mooi 

samengaan.”

Het uitzetten 

van zeeforel
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Gestaag grazen ze door, de koeien, schapen en paarden op de Groninger 

kwelders. De veestapel groeit, dankzij de inrichtingsmaatregelen door het 

Kwelderherstelplan Noord-Groningen. Kwelderboer Remt Meijer en Arjan 

Hendriks, rayonbeheerder van Het Groninger Landschap, over de volgende 

fase: het kwelderbeheer. 

Kwelder Noordkust

Het Groninger Landschap, natuur-

monumenten en de Vereniging van 

oevereigenaren en Gebruikers (VoG) 

hebben de afgelopen jaren met 

succes gewerkt aan het herstel van de 

kwelders langs de gehele  Groninger 

waddenkust. tussen het Lauwersmeer 

en nieuwe statenzijl ligt 950 hectare 

kwelder en die gronden waren 

veelal sterk verruigd. Het Groninger 

Landschap heeft 250 hectare in 

beheer. op deze grond moesten niet 

alleen de grazers terugkomen, maar 

ook vogelsoorten als kiekendief, 

velduil en scholekster.
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Velduil op de kwelderzen steeds meer boeren daarvoor. We sti-
muleren deelname en wijzen de eigenaren 
op de forse investeringen die zijn gedaan. 
Een groot aantal boeren vraagt dit voorjaar 
bij de provincie een beheerpakket aan.” 
De toon is veranderd, constateert Meijer. 
Boeren staan niet meer met de rug naar de 
kwelder. “Ze krijgen er oog voor. Tien jaar 
geleden zagen kustboeren kweldernatuur 
nog als iets negatiefs en problematisch. Te-
genwoordig klinkt een positief geluid; over 
biodiversiteit en duurzame landbouw. We 
praten over modern ondernemerschap.”

Drukbeweiding
Van zowel Meijer als Het Groninger Land-
schap zijn de aanvragen voor beheerpak-
ketten op de bus. Voor de kwelders bij 
Deikum kiest Hendriks voor een extensieve 
beweiding door rundvee. “Die kwelders 
worden al jaren beweid. Ze liggen er goed 
bij. Verderop naar het westen zijn onze 
kwelders erg smal en sterk verruigd. Daar 
willen we graag drukbeweiding; een in-
tensieve begrazing van een paar jaar door 
paarden of koeien. Onderzoek op de Friese 
kwelders wijst uit dat paarden het zee-
kweek goed aanpakken. Daarna schakelen 
we over op een extensief beheerpakket met 
bij voorkeur koeien.” 
Dit najaar bekijken de partners hoe het 
eerste jaar heeft uitgepakt. Het animo 
moet groeien, verwacht Hendriks. “Na het 
seizoen gaan we met elkaar om tafel. Dan 
pakken we de beweidingskaart erbij, en 
gaan we finetunen.” Meijer: “Het gaat goed, 
maar het kan beter. Op de kaart staan nog 
witte vlekken, die niet of te weinig worden 
begraasd. Steeds meer boeren zullen mee-
doen. Goed voorbeeld doet volgen.” 

Koloniebroeders
Op den duur hoopt Meijer - geboren en 
getogen aan de Groninger kust - dat de 
kwelder uit zijn jeugd terugkeert. “Vroeger 
broedde op onze kwelder elk jaar een paar-
tje velduilen. Er zat ook een grote kolonie 
kokmeeuwen. Je moest uitkijken waar je 
liep, vanwege de vele nesten. Prachtig vond 
ik dat.” “Willen we de koloniebroeders 
terug, dan moeten we ook nadenken over 
predatiebeheer”, vult Hendriks aan. “Zolang 
predatoren als vossen op de kwelder rond-
scharrelen, zie ik het somber in voor de 
grondbroeders. Beheren is keuzes maken.”

Beweidingplan
Meijer vergelijkt het met een huis. “Door 
het herstelplan is het huis gebouwd, de 
kamers zijn behangen en ingericht. Nu het 
huis staat, moeten de bewoners er intrek-
ken. Lees: de koeien, schapen en paarden.” 
Een mogelijke hobbel, namelijk de beheer-
vergoeding, is geslecht. Eigenaren die mee-
doen, krijgen volgens Meijer een schap-
pelijk bedrag per hectare, dankzij extra 
bijdragen van de provincie Groningen en de 
RWE-centrale in de Eemshaven. Afgelopen 
zomer verscheen een beweidingsplan, 
een gezamenlijke  plan met verschillende 
beheerpakketten. Hendriks: “We willen 
graag een veelzijdig mozaïek creëren, van 
extensief en intensief beweide kwelders. 
Het grootste areaal wordt begraasd door 
koeien, de rest door schapen of paarden.” 
Elke kustboer maakt zijn eigen keuze, 
benadrukt Meijer. Hij gruwt van verplich-
tingen, of een gezamenlijke beheereenheid, 
waaraan iedereen verplicht mee moet doen. 
Daar houden boeren niet van, zeker Gro-
ningse kleiboeren niet, lacht hij. “Iedereen 
doet op vrijwillige basis mee. Gelukkig kie-

Kwelderherstelplan
Dat het vee veilig de kwelder op kan, is 
te danken aan het Kwelderherstelplan 
Noord-Groningen. Bijna tien miljoen euro 
is er geïnvesteerd, om lanen op te hogen, 
vluchtplaatsen en vangkralen te maken, 
greppels aan te passen en drinkwatervoor-
zieningen aan te leggen. Het vierjarige 
project is recentelijk afgerond. “Eind vorig 
jaar hebben we de punten op de i gezet”, 
aldus Meijer. Als belangrijke ingreep op 
zijn kwelder noemt hij het openen van de 
greppels. “Van boven groeiden de greppels 
dicht, van onderen sleten ze uit. Het gevolg: 
hele schapen, zelfs paarden, verdwenen 
erin. Door de greppels met een kraan naar 
beneden te drukken, ontstond weer een 
v-vorm.”   
De inrichting was een gezamenlijke opgave. 
De Groninger kwelder kent immers vele ei-
genaren, waarvan een tachtigtal kustboeren 
lid is van de Vereniging van Oevereigenaren 
en Gebruikers. Als bestuurslid stond Meijer 
aan de wieg van de samenwerking: “Samen 
met de natuurorganisaties hebben we de 
kwelders vee-veilig gemaakt.”

Arjan Hendriks (links) en Remt Meijer op de kwelder



De Klutenplas ging recent op de schop. Voor wadvogels als kluten, 
kokmeeuwen en sterns ligt het binnendijkse natuurgebied er 
fantastisch bij. Ook Deikum, een terrein verderop aan de kust, 
krijgt een brakwaterbad.
   

Klutenplas en Deikum: 
binnendijkse parels  

Brak water, tussen zout en zoet in. Dat is 
wat de Klutenplas zo bijzonder maakt. In 
brakke milieus leven bijzondere planten 
en dieren, zoals zeekraal en slijkgarnalen. 
Maar juist aan dat brakke water was in de 
Klutenplas een gebrek. “We kwamen vaak 
brak water tekort om het gewenste wa-
terbeheer te kunnen uitvoeren. ‘s Zomers 
was de bodem soms kurkdroog”, blikt 
Arjan Hendriks, rayonbeheerder Noord 
van Het Groninger Landschap, terug. Aan 
de waterschaarste kwam afgelopen najaar 
een einde. In het kader van het project 
‘Rust voor Vogels, Ruimte voor mensen’ 
van  Vogelbescherming Nederland ging 
de Klutenplas op de schop. “Zowel het 
waterbeheer als de terreinomstandigheden 
zijn geoptimaliseerd”, vertelt Hendriks. 
Hij wijst naar de oude kleiwinput, wat 
nu een grote plas is, en zegt: “Dat is onze 
voorraadvijver met brak water. Het brakke 
kwel dat onder de dijk stroomt, vangen we 
daar op. Met een gemaal kunnen we nu het 
water uit de plas in het overige deel van de 
Klutenplas pompen. Aanvullend hebben 
we een diepe put geslagen, waaruit we zout 
grondwater oppompen om indien gewenst 
het zoutgehalte te verhogen.” 

Slikkige oevers
Met het brakke water wil Hendriks het 

 waterpeil laten fluctueren. Door de 
peilfluctuatie ontstaan slikkige oevers, 
ideaal voor kluten om voedsel te zoeken. 
Ook laat hij het gebied jaarlijks vanaf het 
late najaar helemaal onderlopen met brak 
water. Eb en vloed, maar dan in een sterk 
vertraagd tempo. “Het kost dagen om het 
gebied vol te laten lopen”, legt hij uit. Het 
onderlopen verhoogt het zoutgehalte in de 
bodem. Het stimuleert de ontwikkeling van 
brakke vegetaties en voorkomt een te sterke 
ruigteontwikkeling met distels. 
Voor sterns en plevieren heeft Hendriks 
een schelpenstrandje op het eiland in 
de plas laten aanleggen. De vos - eerder 
een grote spelbreker - houdt hij met een 
stroomraster buiten. Hendriks: “Inzet is dat 
meer jonge kluten en kokmeeuwen in het 
gebied groot worden. Afgelopen jaren was 
het broedsucces te laag.” Hendriks vraagt 
zich af of dit komt door voedselgebrek. On-
derzoek naar het voedselaanbod moet hier 
antwoord op geven.

Kavelpatroon
In Deikum, zeven kilometer ten westen 
van de Klutenplas, wil Het Groninger 
Landschap een soortgelijk brakwater-
natuurgebied inrichten. Hendriks staat bij 
het waterschapshuisje aan het einde van 
de Dijksterweg. Hij kijkt het terrein over, 
38 hectare akkerland. “Na de inrichting 
gaat dit gebied lijken op de Klutenplas. We 
graven hier geen grote waterpartijen. Het 
huidige kavelpatroon met de rechte sloten 
houden we intact.” Ook Deikum draait om 
brak water. Het waterpeil gaat omhoog, 
zodat de planten met hun wortels in het 
brakke water staan. De landbouw bekijkt 
het plan met wantrouwen. “Er heerst angst 
voor schadelijke effecten door verzilting. 
In overleg met het waterschap hebben we 
onderzoek laten doen naar aanpassingen 
in het plan om de effecten inzichtelijk en 
acceptabel te maken.”
Hendriks hoopt met de uitvoering dit 
najaar te kunnen starten. Net als de 
 Klutenplas verwacht hij dat Deikum van 
grote waarde zal zijn voor kustvogels om 
te broeden, rusten en foerageren. “Hier, 
bij het waterschapshuisje, komt een kijk-
voorziening die toegankelijk zal zijn voor 
minder validen. Ook bij Deikum dus volop 
rust voor vogels en ruimte voor mensen.”

Arjan Hendriks:

“Het kost dagen om 
het gebied vol te 

laten lopen”

Klutenplas
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De spoelzee bij 
Noordpolderzijl

Bij noordpolderzijl zijn de ideeën legio. op 

de kwelder buitendijks wil Het Groninger 

Landschap de eerste buitendijkse wierde 

van nederland aanleggen. een totaal ander 

idee is dat van een spoelzee. dat is een groot 

 bassin vlakbij de vaargeul dat bij vloed 

telkens vol loopt. over de preciese plek wordt 

de komende tijd nagedacht door o.a. Het 

 Groninger Landschap, de gemeente eems-

mond en het waterschap noorderzijlvest.

“iedereen weet dat het haventje van noord-

polderzijl telkens dreigt dicht te slibben”, 

aldus rob reintsema, kwartiermaker van 

Het Groninger Landschap. “Je kunt eigenlijk 

drie dingen doen. telkens baggeren? dat kost 

de overheid, en dus alle belastingbetalers, 

100.000 euro per jaar. Moet die haven dan 

open blijven? Ja! Voor de recreatie maar ook 

eventueel als noodhaventje. dus dan kijken 

we naar de derde mogelijkheid. een mogelijk-

heid om de haven op een natuurlijke manier 

open te houden: de spoelzee. wij zijn positief 

over een spoelzee aan de binnenzijde van 

de dijk, omdat daarmee de binnendijkse 

natuurwaarden ook worden versterkt. de 

gedachte van de spoelzee is dat we een groot 

‘bassin’ graven dat elk getij gevuld wordt met 

zout water. de spoelzee stroomt vervolgens 

langzaam weer leeg en houdt op die manier 

inkomend slib tegen. doordat het water in 

de geul continu in beweging is wordt het 

neerslaan van het aanwezige slib daarbij 

voorkomen. dit betekent dat er aanmerkelijk 

minder kosten hoeven te worden gemaakt 

om het open te houden voor bijvoorbeeld de 

recreatievaart. Aan de randen van de spoel-

zee kunnen we nog veel natuurwaarden toe-

voegen. dan hebben we weer een  prachtige 

parel achter de dijk!”
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“Wisselend”, zo omschreven Marco Glastra, directeur van Het 
 Groninger Landschap en Annelies van der Goot, hoofd redacteur 
van het blad Noorderbreedte, de reacties die volgden op het 
 bekendmaken van de plannen om een buitendijkse wierde te reali-
seren. “De Kiekkaaste aan de Dollard is juist enorm populair, omdat 
het een kijkje biedt over het landschap buiten de bescherming van 
de dijken”, zegt Glastra. “Een nieuwe plek om dit te ervaren wordt 
door een groot aantal mensen verwelkomd. Maar er zijn er ook die 
juist zeggen ‘poten af!’, als we het over de kwelders hebben.”
Dat veel mensen toch wel iets zien in een hooggelegen plek van 
waaraf je het buitendijkse landschap kunt beleven, bleek wel uit 
het enorme aantal inzenders. De driekoppige jury, bestaand uit 
historicus Theo Spek, provinciaal archeoloog Henny Groenendijk 
en landschapsarchitect Wim Boetze, kregen de lastige taak om  
74 plannen te beoordelen.

Noorderleegte laat de bezoeker alle elementen beleven: het water 
dat bij opkomend tij rond de wierde stroomt, de lucht die het enige 
uitzicht is vanuit een speciale ruimte bovenop en het landschap 
dat vanuit een panoramaruimte is te bezichtigen.
De prijs ging echter naar Wierde van de Geesten. Volgens de jury 
geeft Borchert een fantasievolle invulling aan de wierde, die 
geestig en poëtisch is uitgewerkt. Een grafheuvel eigenlijk, waar 
nabestaanden de as van hun overledene kunnen verstrooien. Het 
verhaal van de overledene is via een app en bakstenen, of herden-
kingsmoppen, in de vorm van een filmpje op te roepen.
Het Groninger Landschap gaat nu samen met Borchert in overleg 
over de realisering van het plan. 

Martin Borchert wint ontwerpprijsvraag

Met zijn plan Wierde van de Geesten heeft Martin Borchert de ontwerpprijsvraag  

gewonnen, voor een buitendijkse wierde bij Noordpolderzijl. “Een fantasievolle invulling”, 

vond de jury het plan dat de wierde tot plek maakt om overledenen te eren.
   

Prijsuitreiking door Marco Glastra, links Martin Borchert, midden Hanneke Kappen

Het winnende ontwerp ‘Wierde van Geesten’ van de Groningse kunstenaar Martin Borchert, schets van het 

ritueel van bijzetten van een overledene.
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Nabestaanden eren
In het Zielhoes, het bruine café aan de dijk van Noordpolderzijl, 
mochten de genomineerden hun plannen presenteren. Dagvoor-
zitter Hanneke Kappen zag met de aanwezigen hoe de wierde door 
de genomineerden breed werd geïnterpreteerd.
Wad(t) een machtig mooi schouwspel is een heuvel met daarin een 
amfitheater, met ruimte grote of zeer besloten recreatie of optre-
dens. 
In de Black Box heeft de bezoeker sterk ingekaderd en met gebruik 
van moderne interactieve technieken, een intense beleving van de 
omgeving. 
Ode aan de wierde gaat uit van het traditionele gebruik van de 
wierde: vanuit vijf contouren van boerderijen beleeft de bezoeker 
verschillende vergezichten.  



erik VAn oMMen kLutenPLAs

opportunisten
Kluten zijn bepaald niet honkvast. Ze zoeken 

elk jaar naar de beste plek. Is een ander ter-

rein meer naar hun zin, dan verkassen ze met-

een. Vaak massaal. In 2009, een topjaar, kozen 

ze voor de Klutenplas. Meer dan tweehonderd 

paar kluten broedden er. De plas deed haar 

naam eer aan. Booming was ook Breebaart, 

een andere brakwaterparel langs de kust. 

Het jaar na de aanleg broedden er begin 

deze eeuw bijna zevenhonderd paar. Kluten 

verdwijnen soms even snel als ze komen. 

Nagenoeg alle Breebaartse kluten zaten even 

later in de Blauwe Stad, waar graafmachines 

destijds een ideale plek creëerden. 

De grauwe kiekendief, de grote zilverreiger, de 
grauwe gors: sommige vogels houden van Groningen. 
Beeldend kunstenaar Erik van Ommen brengt ze 
in deze serie in beeld. Deze tweede aflevering: de 
kluut, een gracieuze zwart-witte verschijning. Kluten 
houden van het Waddengebied, met name van 
binnendijkse brakwaterparels als de Klutenplas. 

Perfect voor kluten
In de Klutenplas krijgen de kluten maatwerk. 

De brakwaterparel is recent heringericht. 

Met alle klutenwensen is rekening gehouden: 

voldoende brak water, vol met garnaaltjes, 

slikkige oevers, openheid, veilig voor over-

stromingen en de vossen blijven op afstand. 

Een stroomraster houdt de roofdieren tegen. 

De kluten weten de Klutenplas te vinden. Nu 

hopen dat de donzige klutenjongen er gezond 

en veilig opgroeien.

slikscharrelaar
Kluten leveren een fraai beeld op. Lange po-

ten, opgewipte snavel, zwart-wit verenkleed. 

Van Ommen kent de wadvogels door en door. 

Hij heeft er honderden geschilderd. “De kluut 

is heel uitgesproken, vooral door zijn snavel. 

Een symbool van de Waddenzee, qua geluid 

en vorm. Ik houd van het wad. Het licht, de 

wolken, de ruimte. Heel bijzonder.”
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Hogelandsymfonie – vierentwintig uur muziek 
in Zuurdijk

De laatste jaren is er veel gebeurd op Zuurdijk. Orgel, molen, de 
molenbiotoop... dit is een feestje waard, de Hogelandsymfonie. 
Muzikanten zwerven rond en door de kerk door een landschap 
van klank. Soms rockmuziek, dan weer jazzy, dan weer klassiek. 
Wanneer het donker wordt, wordt het stiller in Zuurdijk, wordt 
het meditatief. De Hogelandsymfonie begint zaterdag 22 augustus 
16.00 uur. De symfonie is gemaakt om doorheen te wandelen. 
Uitvoerende kunstenaars zijn Jacob Lekkerkerker, Greetje Bijma, 
Oene van Geel, Alfredo Genovesi en Mirjam Meerholz. Voor de vroege 
vogels die het concert om 7.30 uur bezoeken is na afloop een ‘Vroege 
vogelmolenontbijt’. Opgave noodzakelijk. www.zuurdijk.org. 

unieke ‘tour du Moulin’

Het Groninger Landschap organiseert samen met busmaatschappij 
Arriva een Molentocht per bus langs een groot aantal molens van Het 
Groninger Landschap. De tocht voert langs de Widde Meuln in Ten 
Boer, houtzaagmolen De Fram te Woltersum, korenmolen Germania 
in Thesinge, het landgoed Ewsum, bij Middelstum voor een bezoekje 
aan de historische buitenplaats en dan naar molen De Lelie in Eenrum. 
Meer informatie over precieze tijdstippen, kosten, de opstapplaatsen 
en ook aanmelden: www.arrivatouring.nl

Voorstelling ‘de keizer en de kippen’

In september organiseert ’t Woud Ensemble in samenwerking met 
Het Groninger Landschap een aantal voorstellingen ‘De Keizer en de 
Kippen’ op het borgterrein Ewsum in Middelstum (10 en 11 september) 
en bij het Iwema Steenhuis in Niebert 12 en 13 september). Meer 
informatie: www.woudensemble.nl en www.groningerlandschap.nl

een kwart over
De kluut hoort bij de Waddenzee. Het gros van 

de Nederlandse populatie broedt er. Tussen 

1970 en 1990 zat de populatie sterk in de lift, 

vooral dankzij toenames langs de Fries-

Groningse Waddenkust. Vanaf de eeuwwisse-

ling dalen de aantallen. Slechts een kwart is 

inmiddels over.  

kluten in beeld

erik van ommen filmde de 

kluten langs de dijk en het 

maken van de houtsnede 

van de kluut met jongen. surf naar 

www.erikvanommen.nl. onder de knop 

Golden raand ziet u de klutenfilm. 

Ansichtkaarten erik van ommen 
Van alle vogels uit de serie van Erik van 

Ommen in de Golden Raand worden kaarten 

gemaakt die met korting te bestellen zijn 

door onze Beschermers. Dit keer zijn het 

kaarten van Art Revisited met afbeelding 

van de zilverreiger en jonge kluten. Per set 

van 4 stuks bieden we ze aan voor € 4,95. 

uitGeLiCHt
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Beurtvaart 2015

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum, het Visserijmuseum Zoutkamp 
en Stichting Het Groninger Landschap organiseren in juni, juli en 
september een aantal mooie ‘beurtvaarten’ over het Reitdiep met 
de historische garnalenkotter ZK4. Meer informatie, data, kosten 
en reserveringen: c.degroot@noordelijkscheepvaartmuseum.nl of 
telefonisch (050-312 2202), of www.groningerlandschap.nl

Varen op de Maren

Het Groninger Landschap organiseert ook bijzondere dagtochten met 
de ZK31 Neptunus. Op zaterdag 4 juli en zaterdag 15 augustus vaart 
de boot van Zoutkamp naar Pieterburen. Daar is om 10.00 uur de 
ontvangst bij het Visserijmuseum in Zoutkamp. Op de zondagen 5 juli 
en 16 augustus vaart de ZK31 Neptunus van Pieterburen naar Zoutkamp. 
De ontvangst is dan om 10.00 uur in Buitenplaats Noordkust. Meer 
informatie, kosten en reserveringen: www.groningerlandschap.nl of 
telefonisch (050) 313 59 01

workshop fotografie door ron Buist

Fotograaf Ron Buist (maker van de foto’s in de kalender van Het 
Groninger Landschap) organiseert bij de Punt van Reide een aantal 
workshops fotografie, zowel voor gevorderden als voor beginners. 
Composities, camera-instellingen, het gebruik van filters en 
andere hulpmiddelen komen allemaal aan bod. 

Zondag 21 juni, 13.30 - 17.30 uur: workshop voor beginners. 
Zondag 28 juni, 20.00 - 22.45 uur: workshop landschapsfotografie voor 
gevorderden (zonsondergang vlak na vloed)
Zaterdag 19 september, 6.00 - 9.00 uur: workshop landschapsfotografie 
voor gevorderden (zonsopkomst bij eb). 
Meer informatie, aanmelding en kosten: www.groningerlandschap.nl. 
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Winkelprijs: € 7,80. Per verzending (ongeacht 

hoeveel setjes men koopt) vragen we € 3,00 

verzendkosten. De kaarten zijn te bestellen via 

onze website www.groningerlandschap.nl. De 

kaarten zijn ook te koop in onze bezoekerscentra 

voor € 4,95 voor Beschermers op vertoon van uw 

pas.

te koop: houtsnede kluut met jongen
Erik van Ommen maakte speciaal voor de lezers van de Golden Raand deze 

houtsnede van een kluut met jongen. De hele oplage van twintig exemplaren 

biedt hij te koop aan, allemaal genummerd en gesigneerd. De houtsnedes 

zijn voor € 225 te verkrijgen via www.erikvanommen.nl. 



 

    

CoLuMn HANNEKE KAPPEN

Er op uit

Wie het landschap van Groningen wil ontdekken, kan 

dat op veel manieren doen, lees ik op de site van Het Groninger Landschap.  

Dat komt mooi uit. Als ambassadeur wil ik van alles gaan ontdekken. 

Ik kies voor de wandeling rond de Breebaard polder. Vanwege de Dollard, en 

vanwege de naam. Ik hoop op een mooie Groningse sage, een spannende variant 

op Blauwbaard, maar het blijkt de naam te zijn van een bestuurder van weleer, 

Klaas Breebaart. Met een t. 

Je kunt zo’n wandeling op eigen gelegenheid doen, maar ook met een gids. Dat lijkt 

me wel wat. Ik vind het bijzonder dat Het Groninger Landschap gedragen wordt 

door bijna 400 vrijwilligers. Die wil ik wel leren kennen. 

Het was stralend weer die zondagmiddag en er stond een straffe wind. Een kleurig 

gezelschapje had zich verzameld in het bezoekerscentrum even buiten Termunten. 

Wat rijper spul, zoals ik, maar ook twee jongvolwassenen die zo te zien vrijwil-

lig met hun ouders mee gekomen waren. Je moet ze er jong aan laten wennen, 

vertelde de vader me, toen ik hem vroeg hoe ze die meegekregen hadden. De 

jongen rende af en aan, hij legde zeker driemaal de normale wandel afstand af, het 

meisje leek wat dromeriger van aard.

Er was een hoofdgids , twee extra gidsen en een gids in opleiding (GIO). Wat een 

luxe. De meesten van hen heetten Henk. Iedereen kon vragen wat ie wou. Als de 

ene Henk het niet wist, wist een andere het wel. De GIO wist ook al aardig mee te 

komen, die haalt dat gidsexamen straks wel. Al heet hij Peter.

We zagen lepelaars, zwanen, valkjes, kwikstaarten, de laatste rotganzen, geen 

levende kluut, maar wel een skelet (verorberd door een slechtvalk, volgens Henk). 

We hoorden een blauwborst, een rietzanger.Er waren nog geen zeehonden, die 

komen daar binnenkort hun jongen zogen. 

En het was er zo mooi. 

Het wandelende clubje viel soms in plukjes uiteen. Gaf niks, Henken zat. Ze vertel-

den over de oude en de nieuwe dijken, over zoet en zout, de vispassage,  de punt 

van Reide, de kluizenaar die in de bosjes woont. Zelfs kunstenares Joukje Pees, die 

het gebied op haar duimpje kent, hoorde toch weer nieuwe details. 

Bedankt Henk.
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Het was de gemeente Delfzijl al lange tijd een doorn in het oog dat 
het ‘met de rug naar de zee’ staat. De industriehaven en de keer-
muur als een barrière tussen de oude stad en het water. Het onge-
noegen hierover vormde de kiem voor het project Marconi. Dat de 
plannen nu daadwerkelijk gerealiseerd worden is mede te danken 
aan een bijdrage van tien miljoen euro uit het Waddenfonds, de 
grootste bijdrage uit het steunfonds in de provincie Groningen 
tot op heden. Met dat geld wordt het centrum van Delfzijl aan-
trekkelijker gemaakt en meer verbonden met de zee en wordt de 
dijkbescherming verbeterd tegen de stijging van de zeespiegel en 
de bodemdaling door de gaswinning. Een wezenlijk onderdeel van 
Marconi (Maritieme Concepten in beeld) zijn de natuurplannen.

Griesberg 
Ga bij laag water eens op de dijk bij het industriegebied Oosterhorn 
staan. Wat er boven het wateroppervlak van de Eems uitstijgt is 
geen eilandje of een zandbank. Nee, het is de top van de griesberg, 
een enorme, 22 hectare grote, 300.000 kuub bevattende berg soda-
afval dat er door het bedrijf Brunnermond jarenlang is geloosd toen 
dat nog legaal kon. “Het schaadt niet perse de natuur ter plekke, 
maar natuurlijk leven is er niet mogelijk. Het afval hoort er nou 
eenmaal niet”, zegt Rob Reintsema. Hij zit namens Het Groninger 
Landschap in de Marconi-werkgroep waar hij de belangen van de 
gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties behartigt. Die gries-
berg splijt bovendien de stroming in de bocht van Watum, vult 
Reintsema aan. Hoog tijd dus dat de afvalberg wordt opgeruimd en 
het is dan ook het eerste en ook één van de belangrijkste natuur-
onderdelen in het kader van Marconi. Met de operatie, die wordt 

Delfzijl en de zee. Ze horen bij 

elkaar, maar echt samen zijn ze 

niet. Hoewel Delfzijl aan het water 

ligt en een haven heeft, ontbreekt 

het de plaats aan de ambiance en 

het gevoel van een knus haven-

stadje. Het project Marconi wil 

daar verandering in brengen. De 

opknapbeurt gaat hand in hand 

met aanleg van nieuwe natuur en 

een betere kustbescherming. Vijf 

jaar lang werkten de provincie 

Groningen en natuur- en milieu-

organisaties samen aan ideeën 

hiervoor.

   

Marconi   helpt Delfzijl én de natuur vooruit
uitgevoerd én betaald door Rijkswaterstaat, wordt de wadbodem en 
tevens de natuurlijke waterstroom hersteld. 

knuppelpad
Als de griesberg eenmaal aan de kant is, wordt begonnen met het 
tweede natuurproject van Marconi: de aanleg van twee kwelder-
gebieden aan de buitengrens van de haven. Reintsema: “Met de 
aanleg van kwelders wordt het Eems-estuarium verkleind. Dat kan 
vanwege natuurwetgeving niet zomaar. Maar met het verdwijnen 
van de griesberg wordt die ruimte deels, maar voldoende gescha-
pen.” Een deel van de nieuwe kwelder komt boven de Handelskade. 

Visdievenfamilie
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Het wordt een ongeveer zestien hectare groot terrein dat toeganke-
lijk wordt voor publiek dat over een knuppelpad - een houten pad 
op palen - een wandeling door het terrein kan maken. Via een prie-
lensysteem kan het water in en uit de kwelder stromen. Zo moet de 
aangroei van vegetatie op gang komen.  
Het Groninger Landschap heeft het idee gelanceerd om op het zui-
delijkste deel van de kwelder een vogeleiland te maken. Het wordt 
een verharde en voor roofdieren zoals ratten en vossen ontoegan-
kelijke plek waar soorten zoals de noordse stern en het visdiefje 
kunnen broeden. Ondanks de nabijheid van windmolens is het een 
kansrijke plaats voor vogels. Reintsema: “Het eiland is zeewaarts 
gericht, de kant op van het foerageergebied. Vogels zullen niet zo 
snel landinwaarts vliegen. Dat doen ze ook niet bij het al bestaande 
vogeleiland dat even verderop ligt. De Vogelbescherming staat ook 
achter het idee.” Door ze naar het eiland te lokken wordt volgens 
Reintsema ook het conflict vermeden dat broedende vogels op 
industriegebieden veroorzaken.

experimenteren
Het andere nieuwe kweldergebied komt boven de schermdijk en is 
niet toegankelijk. Het wordt een pionierkwelder van circa veertig 
hectare waar de natuur vrij spel krijgt en ruimte is voor experiment 
en wetenschap. “Dat soort kweldertype is hier tamelijk zeldzaam”, 
legt Reintsema uit. “Door de vorming ervan te bestuderen kunnen 

we bijvoorbeeld te weten komen hoe snel opslibbing verloopt en 
welke soort zeevegetatie zich als eerste ontwikkelt.” Het onder-
zoeksbureau Ecoshape zal de ontwikkeling van de natuur en de 
kwelders zelf in de gaten houden. Dat levert hopelijk kennis op die 
van belang is voor het hele waddengebied, dat op veel plaatsen te 
maken heeft met kwelderafslag. Dat raakt aan een nationale doel-
stelling want in Natura2000 is vastgelegd dat de totale kwelderom-
vang overeind moet blijven. 

Paradepaardje
Omdat de nieuwe kwelders een zachte overgangszone vormen 
tussen de harde zeekering en het water, zijn ze ook goed voor de 
kustbescherming. Ze compenseren bovendien verlies aan habitat 
door indijking en inpoldering langs het hele kustgebied. Al is die 
bijdrage bescheiden, erkent ook Reintsema. 
De kwelderaanleg wordt een heus paradepaardje van nieuwe na-
tuur, stelt Reintsema, maar een kanttekening is volgens hem wel 
op zijn plaats. Want het probleem van de volledig verstoorde eco-
logie in het Eems-estuarium blijft overeind. “Om dat op te lossen 
is echt meer nodig”, verklaart hij. “Maar het Marconiproject draagt 
wel bij aan bewustwording bij het publiek omtrent de zieke staat 
van de Eems. Ook de politieke betrokkenheid bij dit probleem kan 
sterker. Ook daar vervult Marconi een rol.”

Groningen seaports is er ook voor de natuur

wat directeur Harm Post op de tweede 

verdieping van het kantoor van Groningen 

seaports aanschouwt als hij naar buiten 

kijkt, drukt hem dagelijks met de neus op 

de feiten: industrie en natuur zijn hier in de 

eemsdelta onlosmakelijk aan elkaar verbon-

den. wanneer de industrie er groeit, kost dat 

de natuur ruimte. Hoe groot is dat dilemma 

voor een organisatie die is opgericht om 

zoveel mogelijk bedrijvigheid aan te trekken 

en te stimuleren?

Gaan industrie en natuur samen?

“We hebben in maart een groot congres 

georganiseerd waar we ons verantwoordden 

voor onze natuurcompensatie. In een vijfjarig 

programma creëerden we op meerdere 

plekken in en buiten de havens natuur, ter 

compensatie van de hinder van de industrie. 

Via een monitoringprogramma volgen we 

de ontwikkeling van flora en fauna. Daaruit 

blijkt dat planten zich vestigen en dieren niet 

wegtrekken. Daags na het congres kopte dag-

blad Trouw: ‘Dieren laten zich niet verjagen 

uit de Eemshaven’. Het antwoord op de vraag 

is dus: Ja, industrie en natuur gaan samen 

mits goede natuurcompensatiemaatregelen 

worden genomen.”   

Is in de natuurcompensatie ook rekening 

gehouden met bijvoorbeeld de CO2-uitstoot 

die de energiecentrales van RWE en NUON 

veroorzaken?

“Deels wel, maar de compensatie is vooral 

gericht op natuurontwikkeling. De bedrijven 

zelf hebben wel eigen CO2-compensatiemaat-

regelen genomen.”

U had vanuit het streven naar ‘groene’ havens 

de komst van de centrales ook kunnen afwij-

zen.

“Groningen Seaports is niet Roomser dan de 

paus. De centrales zijn gerealiseerd binnen 

alle natuur- en milieunormen die in Nederland 

gelden. Wij stellen geen strengere regels dan 

de rijksoverheid.”

Naast natuurcompensatie is in de haven- en 

industriegebieden ook ruimte voor tijdelijke 

natuur. Wat is het idee erachter?

“Op de braakliggende terreinen waar we niet 

onmiddellijk een bedrijfsvestiging verwach-

ten laten we de natuur verruigen. In de Green 

Deal Tijdelijke Natuur hebben we met het Rijk 

afgesproken dat zodra een onderneming zich 

meldt, dat dieren en plantensoorten die er zit-

ten de bedrijfsvestiging niet zullen verhinde-

ren. Wij vinden dit een betere oplossing dan 

twee keer per jaar maaien om te voorkomen 

dat de natuur er groeit.” 

Aan de rand van de haven van Delfzijl worden 

in het Marconi-project twee nieuwe kwelders 

aangelegd. Hoe blij bent u daar mee?

“Groningen Seaports participeert in dit 

gedurfde maar goede plan. Het is een prachtig 

voorbeeld van hoe je succesvol natuur kunt 

bouwen. Nieuwe kwelders bieden ook tegen-

wicht aan de enorme kwelderafslag in het 

Waddengebied. Omdat kwelders bovendien 

fungeren als slibvanger dragen ze bij aan een 

schonere en helderder Eems, waar slib een 

groot probleem is. Ook zakelijk hebben we 

belang bij de kwelders want ze verbeteren 

de kustbescherming en maken aanpassing 

van de dijken tegen de stijgende zeespiegel 

minder urgent.”

De Dubbele Dijk, is een plek tussen de Eems-

haven en Delfzijl, ter hoogte van het strandje 

van Bierum. De dijk is afgekeurd en moet 

binnen drie jaar hersteld zijn. De provincie 

Groningen wil een innovatief dijkconcept 

toepassen waarbij ook gekeken wordt naar 

natuur, recreatie en lokale economische ont-

wikkeling zoals zilte teelten. 

Het idee: over een paar kilometer wordt de 

primaire dijk verstevigd, maar er komt een 

tweede dijk achter waarvan over een traject 

van drie kilometer de einden op elkaar aan-

sluiten. Tussen deze dubbele dijk wordt het 

terrein opgesplitst in twee delen. In het eerste 

deel bezinkt slib. Het schone water wordt 

doorgesluisd naar het tweede deel waar 

vervolgens ruimte komt voor vormen van zilte 

teelt en aquacultuur. Het gebiedje fungeert 

als pilot om te kijken of er met het water van 

de Eems Dollard en de bodemkwaliteit in deze 

streek de teelt van zilte aardappelen, zeesla, 

uien, wortels etc. mogelijk is. Ook de combina-

tie met aquacultuur (de teelt van bijvoorbeeld 

mossels, kokkels en algen) is dan interessant.

dubbele dijk

Het is natuurlijk ook mogelijk om een hele 

polder te gebruiken om op te slibben. Daarna 

kan het weer terug worden gegeven aan de 

land bouw en kan elders weer een andere 

polder gebruikt worden om het getij vrij 

spel op te geven waarbij door slibafzet 

het maai veld wordt opgehoogd. Een soort 

ruilsysteem met de boeren. Dat is het idee van 

de ‘Wisselpolders’. Het Groninger Landschap 

onderzoekt dit concept en wil dat toepassen 

op polder Breebaart. Samen met waterschap 

Hunze en Aa’s is destijds een opening in de 

Deltadijk gemaakt om de zee en het getij toe 

te laten. Door de inlaat van brak water komt 

er veel slib mee naar binnen, waardoor de 

polder snel opslibt. Dat heeft consequenties 

voor de natuurwaarden dus inmiddels denkt 

Het Groninger Landschap na over wat er 

met het slib moet gebeuren. Het periodiek 

leegmaken van Breebaart met daarbij het 

behouden van het unieke natuurkarakter is 

daarvoor een mogelijkheid. 

Polder Breebaart is nu een ‘gedempt getijden-

gebied’. Eb en vloed worden gestuurd door 

een duiker. Het getij verschilt dertig centi-

meter waar dat in de Dollard wel drie meter 

verschilt. Polder Breebaart is een natuur-

succes. Al snel na de omvorming namen 

kluten bezit van het gebied. De kluut is de 

pioniervogel bij uitstek. De eerste die een 

wisselpolders
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nieuw gebied in gebruik neemt. De polder 

herbergde de grootste klutenkolonie van 

Noordwest-Europa. De aantallen zijn in 

Polder Breebaart de afgelopen jaren minder 

geworden en er komen nu vele, en soms zeld-

zame vogelsoorten langs, maar de sierlijke 

zwartwitte vogel is nog steeds het gezicht van 

de Dollard.



Bezoekers-

centrum 
Reidehoeve

kiekkaaste 
bestaat 20 jaar!

Bij Polder Breebaart ligt bezoekerscentrum 

Buitenplaats reidehoeve met een permanen-

te expositie over de Punt van reide, Polder 

Breebaart en de dollard. door de polder is 

een wandelpad (1 km) aangelegd langs onder 

meer de vispassage, de duiker en een vogel-

kijkhut. wandelaars kunnen ook kiezen voor 

een wandelroute van tien kilometer.

op weg dan naar nieuwe statenzijl, naar de 

kiekkaaste. die bestaat inmiddels 20 jaar! 

Vijf kilometer voor we er zijn ligt achter de 

dijk een jong gemengd bosje dat Ambone-

zenbos wordt genoemd. in de jaren 50 van 

de vorige eeuw was hier een barakkenkamp 

voor Zuid-Molukkers gevestigd. Maar dan zijn 

we er ook: nieuwe statenzijl,  bij de kiek-

kaaste, middenin de dollarddelta! de eerste 

buitendijkse vogelkijkhut van nederland. Het 

is een must voor elke vogelliefhebber om er 

eens te kijken. de hut is door rietvelden te be-

reiken.Vanuit de hut heeft u - vooral bij laag 

water - prachtig zicht op de voedselzoekende 

steltlopers, kwlders, kreken en slikken. de 

kiekkaaste is altijd open voor publiek.

Het Groninger Landschap gaat samen met 

iMAres wageningen zeewier inzetten als 

biofilter om de waterkwaliteit van de eems 

te verbeteren. Het water is nu een troe-

bele modderstroom omdat de eems voor de 

scheepvaart is uitgediept tot aan het duitse 

Papenburg. dat troebele water is slecht voor 

het ecosysteem in het eems-dollard estuari-

um. Volgens silvan Puijman, rayonbeheerder 

bij Het Groninger Landschap kan zeewier een 

oplossing zijn.

“Zeewier kan de stroming in het water zó 

beïnvloeden dat troebel water niet meer rich-

ting kwelders en zandplaten gaat. Bovendien 

maakt zeewier het water helderder doordat 

het nutriënten uit het water opneemt. Als 

we nu verschillende zeewieren gebruiken, 

kunnen we een goed filter aanleggen om het 

water in de Eems Dollard weer helder te krij-

gen”, aldus Puijman. Het Groninger Landschap 

wil in de Dollard, iets ten oosten van de Punt 

van Reide een drijvend systeem van 2 meter 

breed en 100 meter lang in het water hangen 

waar dan twee jaar lang zeewier groeit. “We 

moeten eerst kijken of in het water daar het 

zeewier wel wil groeien en daarna kijken we 

hoe goed dat wier het water filtert en welke 

stoffen het wier opneemt. Na twee jaar den-

ken we een goed beeld te hebben of we met 

zeewier een effectief biofilter kunnen aanleg-

gen en wat voor effect zo’n filter heeft op de 

stroomsnelheid en stroomrichting van het 

water. Als het succesvol is, willen we het pro-

ject in ieder geval uitbreiden met een locatie 

ter hoogte van de haven van Delfzijl, en één 

aan de geul tussen Delfzijl en de Eemshaven 

zodat ook daar het herstel van het natuurlijk 

ecosysteem versneld wordt.”

Wageningen UR Plant Research International 

heeft inmiddels twee jaar ervaring met zee-

wierteelt in de Schelphoek, Oosterschelde en 

Zeewier als biofilter in het eems-dollard gebied

de zeehondenkijkwand bij Polder Breebaart, 

vlakbij termunten, is een geliefde plek voor 

veel bezoekers. Je hebt een prachtig uitzicht 

over de dollard en aan de voet van de dijk 

liggen bij hoog water de zeehonden te 

rusten. Zonder ze te verstoren kun je door 

de kijkgaten prachtig de zeehondenmoeders 

met hun jongen bekijken. 

nu voegen we daar nog iets aan toe, namelijk 

een webcam, zodat het mogelijk wordt om 

de zeehonden te bekijken op je pc of tablet. 

op elk moment en waar je ook bent kun je 

nu kijken hoe het met de zeehonden gaat. 

Met deze webcam willen we niet alleen de 

mensen laten genieten van de zeehonden, 

maar ook het verhaal vertellen over het 

leefgebied van de zeehonden, de dollard. 

want de dollard is al jaren een zorgenkind. 

er zit veel te veel slib in het water, waardoor 

het water extreem troebel is. Met als gevolg 

dat zonlicht de bodem niet bereikt en 

algen- en plantengroei haast onmogelijk is. 

en daarmee is de totale voedselketen in de 

dollard verstoord. er is te weinig voedsel 

voor schelpdieren en vissen. en als er geen vis 

is, heeft de zeehond geen eten. 

Het Groninger Landschap maakt zich hier-

over zorgen en wil het probleem graag bij de 

bron aangepakt zien. op korte termijn moet 

er veel minder bagger gestort worden in de 

eems. op lange termijn moet ingezet worden 

op volledig systeemherstel. eb en vloed 

moeten meer ruimte krijgen door een ander 

kust beheer. in duitsland moet de rivier de 

eems meer ruimte krijgen. 

over dit systeemherstel 

heeft Het Groninger Landschap afspraken 

gemaakt met diverse organisaties, bedrijven 

en overheden die allen op een of andere 

manier werken in of aan de dollard. 

Het Groninger Landschap wil graag het grote 

publiek laten weten hoe belangrijk de  dollard 

is, zowel voor de zeehond, de vissen, de 

vogels én voor mensen. de bescherming van 

de dollard is daarbij onontbeerlijk en daar 

kunnen we alle hulp bij gebruiken, zeker van 

het publiek! Maar natuurlijk is het ook vooral 

om van te genieten, de zeehondenmoeders 

met hun pups. Vanaf begin juni tot half sep-

tember zijn de zeehonden in de online! www.

groningerlandschap.nl/zeehondenkijken

Zeehonden in beeld!      
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De Groote en Kleine Polder lijken meer kansen 

te bieden voor brakke natuur à la Breebaart. 

Om hier wisselpolders van maken lijkt voor-

alsnog niet kansrijk. De Groote en Kleine 

Polder beschouwt Het Groninger Landschap 

als losse projecten om de verbinding tussen 

land en zee weer te versterken. Het Groninger 

Landschap praat met de gemeente over de 

overdracht van deze twee polders.

De Kleine polder is ongeveer 8 hectare groot. 

Een soort ‘teletubbieland’ met kleibulten 

en dood hout. Het terrein is ontstaan bij de 

aanleg van het gemaal Rozema waarbij veel 

klei uit de ondergrond op bulten is gegooid. 

Het Groninger Landschap wil het gebied 

graag in overleg met de  

omwonenden opnieuw 

inrichten. Wellicht is er 

een proef tuintje van te 

maken als ‘dependance’ van bezoekers-

centrum de Reidehoeve in Termunten en 

kun je er met de jeugd, met schoolklassen 

bijvoorbeeld naar garnalen vissen. 

De Groote polder is een terrein van ongeveer 

15 hectare met veel jong bos. Het is boven-

dien een mooi wandelgebied. Ook hier vindt 

Het Groninger Landschap het belangrijk om 

samen met de omwonenden de plannen en 

mogelijkheden van het gebied te be-

spreken.

Groote en kleine polder

Bij de Punt van Reide broeden meer bontbek-

plevieren dan waar ook in Nederland! Er zitten 

bij de Punt 11 paartjes bontbekplevieren 

tussen de madeliefjes, tussen schelpen en 

gewoon op het asfalt op de eieren en dat voor 

een vogel die eigenlijk niet eens een kolonie-

broeder is. Toch waarderen ze het landschap 

bij de Punt van Reide zeer. Te meer daar Het 

Groninger Landschap ze elk jaar optimaal 

beschermt door een vossenraster te plaatsen. 

Hun eieren, gelegd in een kuiltje in het zand of 

tussen wat grind zijn dus relatief veilig. 

Bontbekplevieren zijn klein, brutaal en onder-

nemend. Ze dribbelen over kale zandgrond 

heen en weer en met hun korte snavel zoeken 

ze hun voedsel in de slikkige bovenlaag van 

hun leefgebied. Op het menu staan wormen, 

larven, schelpdieren en andere kleine bodem-

bewoners uit de grond. Ze broeden het liefst 

op zandig terrein met schelpen of kiezels. 

Het ‘nest’ is niet meer dan een kuiltje in het 

zand, waar vier perfect gecamoufleerde eitjes 

in komen. Broeden doen ze twee keer, en bij 

uitzondering drie keer per jaar.  

unieke populatie Bontbekplevieren bij 
Punt van reide de resultaten daarvan zijn gunstig. Zo groeit 

suikerkelp en vingerwier tussen augustus en 

april van 4 millimeter grote kiemlingen uit 

tot kelpen van 1,5 tot 2,5 meter. Tussen mei 

en september worden weer goede resultaten 

geboekt met de teelt van zeesla.  Ten slotte 

is het zeewier ook economisch interessant, 

bijvoorbeeld als groene grondstof voor de 

industrie maar ook als bron van eiwit en 

koolhydraten in de food- en nonfoodsector en 

voor eventuele farmaceutische toepassingen.
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Rayonbeheerder 

Silvan Puijman



Het grootste Natuur-doe Spectakel voor kinderen in Nederland!
Zaterdag 27 en zondag 28 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Meer informatie
Buitenplaats Reitdiep ligt aan de Wolddijk 
103 in Noorderhoogebrug, vlakbij de stad 
Groningen. Kijk voor meer informatie over 
Het Groninger Landschap op 
www.groningerlandschap.nl.

Honden zijn i.v.m. het aanwezige vee niet 
toegestaan.

Een greep uit de vele natuur-activiteiten 
tijdens het Midzomerfestival:
• vis waterbeesten uit de sloot 
• braakballen van uilen uitpluizen en zie 

wat de uil gegeten heeft
• vind de fossiele haaientanden
• kom kijken in een bijzonder ‘Theeater’ en 

beleef het verhaal van een kikker 
• bak je eigen brood
• melk de nepkoe
• struin over de culturele markt met 

streekproducten
• zie een imker aan het werk met zijn 

bijenvolk
• ontdek de nachtdierentent
• kijk mee met een schilder
• rijd op een pony 
• bewonder de biggetjes
• hang aan de kabelbaan en ga slootje 

springen met Scouting (neem droge kleren 
mee!)

• help mee de rivier de Hunze te bouwen
•  en nog veel meer …

Stoer, avontuurlijk en actie. Dat heeft het Midzomerfestival te bieden. Overleven in de natuur 
door je eigen brood te bakken, over touwbruggen te lopen en door dieren in het donker te 
herkennen? Tijdens dit festival maak je het allemaal mee. Er is een vogelquiz om te testen wie 
de echte vogelkenners zijn. De winnaar krijgt een verrekijker! Ben je meer een kunstenaar, pak 
dan je penseel of potlood, en ga ’s ochtends aan de slag met Erik van Ommen, een vogelschilder 
met een stapel vogelboeken op zijn naam. Allemaal komen dus, op zaterdag 27 en zondag 28 
juni. 

Haaientanden zoeken, braakballen pluizen, vogels tekenen, waterbeestjes vangen: vervelen is 
er niet bij, tijdens het Midzomerfestival op zaterdag 27 en zondag 28 juni, bij Buitenplaats 
Reitdiep in Noorderhoogebrug. Een weekend met veel natuurplezier, spetterende optredens 
en spannende activiteiten. Jullie komen toch ook?! En neem je vrienden en ouders mee. 

Haaientanden zoeken, braakballen pluizen, vogels tekenen, waterbeestjes vangen: vervelen is 
er niet bij, tijdens het Midzomerfestival op zaterdag 27 en zondag 28 juni, bij Buitenplaats 
Reitdiep in Noorderhoogebrug. Een weekend met veel natuurplezier, spetterende optredens 
en spannende activiteiten. Jullie komen toch ook?! En neem je vrienden en ouders mee. 

Midzomerfest i va l
Kom naar Het Groninger Landschap

 

    

Het laatste weekend van juni is mijn hoogte-

punt van dit jaar: het midzomerfestival. 

Voorafgaand mag ik op scholen leerlingen 

enthousiast maken voor dit spektakel. Met 

een haaienkaak, een muizenschedel, braak-

ballen en een schilderij haal ik daarvoor 

alles uit de kast. Mijn praatje verandert 

door opmerkingen van de leerlingen zelf. Zo 

vertel ik dat je met touwbruggen het water 

over kan. ‘neem dan wel droge kleren mee!’. 

een leerlinge vertelde ‘vorig jaar had ik ook 

droge kleren mee, alleen was ik met mijn 

oma. die wilde dit ook proberen, maar die 

had geen droge kleren mee!’ dat verhaal 

nam ik over en voegde daar aan toe: ‘dus als 

je je oma meeneemt, zorg dan dat die ook 

droge kleren meeneemt! dus oma’s: als uw 

kleinkind deze rare vraag stelde dan weet u 

nu waar het weg kwam! Het Midzomerfesti-

val is in vijf jaar uitgegroeid tot het grootste 

natuurdoe-festival voor kinderen in heel 

nederland. duizenden kinderen die fanatiek 

uilenballen uitpluizen, haaientanden zoeken 

of bijzondere vissen uit de sloot halen.  Het 

is fantastisch om zoveel enthousiasme te 

zien. wij genieten daar intens van. Als alle 

bezoekers zondagavond zijn vertrokken, 

blijft bij ons een festivalkater over. een 

voldaan gevoel, maar ook een gevoel van 

leegte en heimwee. dat werd vorig jaar 

versterkt toen ik een mailtje kreeg van 

Bastiaan. Hij had een geweldig weekend 

gehad, maar er was iets ergs gebeurd.  Hij 

was namelijk zijn haaientanden en braakbal-

len verloren en of wij die hadden gevonden. 

dat hadden we niet, maar ik heb hem er toch 

een paar toegestuurd. ik kreeg daarna een 

bedankbriefje met de belofte dat hij ze nu 

heel goed zal bewaren. ik hoop Bastiaan en 

al die andere duizenden enthousiastelingen 

dit jaar weer te zien, jullie komen toch ook? 

noteer daarom in je agenda 27 en 28 juni; dat 

wil je niet missen!         

CoLuMn: MichEl VaN RooN 
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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.

Het Groninger Landschap heeft een speciale 

zwaluwwand aangelegd in het natuurgebied 

Lettelberterpetten. dit kon dankzij een 

particuliere gift en een bijdrage van de Vo-

gelbescherming nederland. de zwaluwwand 

biedt broedgelegenheid aan zo’n 60 paar 

oeverzwaluwen. Ze kunnen via de gaten in 

de wand een gang uitgraven zodat ze veilig 

kunnen broeden.

de Lettelbertpetten is een onderdeel van 

de onlanden; een groot moerasgebied op de 

grens van Groningen en drenthe. oeverzwa-

luwen komen zeer regelmatig voor in het 

moerasgebied maar tot op heden hadden ze 

geen mogelijkheid om te broeden. Met de 

aanleg van de speciale wand hoopt Het Gro-

ninger Landschap de soort ook tot broeden 

te verleiden.

Zwaluwwand aangelegd 
in natuurgebied 
Lettelberterpetten

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 

De wolf die Noord Nederland in beroering bracht is natuurlijk een 
opvallende verschijning. Hij zwierf vanuit Drenthe door Groningen 
om vervolgens via het dorps bosje Woldendorp richting Duitsland te 
trekken. De wolf was een zwervend jong vrouwtje. DNA, gevonden 
bij doodgebeten schapen, wees erop dat de wolf een pup is uit de 
roedel Munster in de regio Hamburg-Bremen. Om specifiek te zijn: 
één van de zes jongen die in het voorjaar van 2014 zijn geboren.

IJseend
Naast de kwelder langs de zeedijk bij de Dollard is de ijseend 
gezien. De ijseend is een prachtig eendje uit het hoge noorden. De 
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wAArneMinGen

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

Dankzij gift Kikkoman 
aan de slag bij de 
Oeverlanden

BedrijfsVriend Kikkoman Foods Europe 
B.V. heeft 10.000 euro geschonken voor 
het revitaliseringsproject de Oeverlanden. 
Met de gift kan Het Groninger Landschap 
de rietoevers aanpakken zodat er meer 
open ruimtes ontstaan. Dat biedt 
voordelen voor de roerdomp en de snoek 
maar ook voor het hele eco-systeem. 
Komende winter wordt gestart met de 
werkzaamheden.
 

Met een legaat van 5.000 euro van 
mevrouw Oosterhout uit Bedum gaan 
we een nieuwe wandelroute aanleggen 
op Landgoed Coendersborgh. Het was 
een wens van mevrouw Oosterhout om 
haar nalatenschap te gebruiken voor 
meubilair langs, en voor wandelroutes in 
een gebied van Het Groninger Landschap. 
Met de nieuwe routes en meubilair op 
het landgoed geven we hier een mooie 
invulling aan.
Wilt u meer weten over het nalaten 
aan natuur of erfgoed in de provincie 
Groningen? Neem dan contact met ons op 
via info@groningerlandschap.nl of 050-
313 59 01.

de Oeverlanden

Wolf
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eend broedt op de Arctische toendra en het merendeel overwintert 
in de Oostzee. ’s Winters wordt er in groepen, soms wel van enkele 
100-en vogels, voed-
sel gezocht. Een klein 
deel overwintert 
langs de Nederlandse 
kust. Vaak zijn de 
ijs eenden moeilijk te 
zien omdat ze ver op 
zee zitten. IJseen-
den hebben een 
complex verenkleed 
met witte, zwarte en 
bruine kleuren. 
Mannetjes heb-
ben daarnaast ook 
nog eens verlengde 
staartpennen, net 
zoals een pijl-
staart.

IJseend



Waterspreeuw

colofon

Golden raand, zomer 2015

31-ste jaargang nummer 2

uitgave van stichting Het Groninger Landschap 

Postbus 199, 9750 Ad Haren 

rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren

t (050) 3135901 

info@groningerlandschap.nl

www.groningerlandschap.nl

de Golden raand wordt verzorgd door 

rVCommunicatie

Redactie: Addo van der eijk, Loek Mulder

Jeroen schoondergang, inge scheper (hoofd-

redactie), rogier Verhagen (eindredactie)

cover: silvan Puijman

Grafische vormgeving: Greetje Bijleveld

Productiebegeleiding: rage BV

Het Groninger Landschap is één van de  

12 provinciale landschappen en wordt onder -

steund door de Nationale Postcode Loterij

Kwak

Grote gele kwikstaart bij de Westweide bij de Ennemaborgh
Ook bij de Ennemaborgh, bij de Westwijde is de grote gele kwik-
staart aangetroffen. Dit vogeltje is niet overal meer te vinden want 
het vogeltje zoekt snelstromende beken op om langs de oevers en Te
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Waterspreeuw bij de natuurplas bij de Ennemaborgh
Bij de natuurplas bij de Ennemaborgh is een waterspreeuw aange-
troffen. Het kwieke vogeltje is een opvallende verschijning. Water-
spreeuwen zijn strikt aan zuurstofrijke snelstromende waterlopen 
gebonden. Alles aan deze vogels is aangepast aan een nat leven. De 
ogen van de waterspreeuw zijn af te schermen met een transparant 
membraan, zeg maar een duikbril! Onder water gebruiken water-
spreeuwen de vleugels en de poten om zich voort te bewegen. De 
voorkeur gaat uit naar wateren met een stenige bodem, waartussen 
zich larven van ééndagsvliegen, steenvliegen en andere zoetwater-
insecten ophouden.

wAArneMinGen Raaf
In het Zuidelijk Westerkwar-
tier vliegt regelmatig een raaf 
rond. Raven komen overal in 
Europa voor, maar ontbreken 
in grote delen van Duitsland, 
Frankrijk en Engeland. Ook 
in de Benelux zijn ze slechts 
spaarzaam te zien en het is 
dus niet zo vanzelfsprekend 
een raaf in Nederland aan te 
treffen. Raven leven in uitge-
strekte gebieden waarin bos en 
heide elkaar afwisselen. Het 
zijn alleseters, maar hebben 
een voorkeur voor eiwitrijk 
dierlijk voedsel. Begin 1900 
verdween de raaf uit Neder-
land doordat er fel op gejaagd 
werd. Sinds 1976 broeden er 
weer (geherintroduceerde) 
wilde raven op de Veluwe 
en de Utrechtse Heuvelrug. 
Inmiddels broeden ze ook in 
Drenthe en Friesland. 

Kelkzwam…maar welke?
Bij de eendenkooi Nieuw Onrust  is de Rode kelkzwam of Krulhaarkelkzwam aangetrof-
fen. Onzeker is welke het precies is. Deze twee soorten zijn de enige soorten kelkzwam-
men die in Nederland voorkomen maar ze zijn ook voor de kenners niet met zekerheid 
van elkaar te onderscheiden. Volgens de literatuur zou de kleur van de Krulhaarkelk-
zwam meer purperrood moeten zijn en de Rode kelkzwam meer bloedrood. In de praktijk 
zit daar wat interpretatieruimte en ook de soort (dood) hout waarop ze worden waarge-
nomen, geeft vaak geen duidelijkheid. Alleen met microscopisch onderzoek kunnen de 
verschillen tussen de Rode kelkzwam en de Krulhaarkelkzwam duidelijk worden gezien. 
Voor leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging is het zelfs verplicht om een 
kelkzwam microscopisch te determineren om de vondst gevalideerd te krijgen!

Grote gele 

kwikstaart

Kelkzwam

Bosuilen met 5 jongen
In het Nanninga’s Bosch heeft een bosuil 5 jongen grootgebracht. Dat is een 
groot aantal, normaal bestaan de legsels uit 1 tot 3 eieren. Het grote nest heeft 
niets te maken met het goede muizenjaar want in het bos zaten er relatief 
weinig. Bosuilen vangen vooral vogels en het lijkt erop dat het gevarieerde bos 
zorgt voor groot aantal prooidieren. De nestkasten in het bos waren door erg 
veel zangvogels bezet dit jaar. Bosuilen in andere bossen kregen later jongen en 
hebben ook kleinere legsels (1-2 eieren). In april en mei heeft rayonbeheerder 
René Oosterhuis in Nanninga’s Bosch de jonge bosuilen geringd. Het is altijd 
een bijzonder moment waarvoor veel publiek kwam kijken.

5 jonge bosuilen

op stenen in het water naar insecten te zoeken. In Nederland zijn 
snel stromende beken vrij zeldzaam. Het is voor Nederland een 
schaarse broedvogel, als doortrekker in klein aantal en in de winter 
in zeer klein aantal.



 

het Groningse bedrijf Bano is over de 

hele wereld bekend als verzorger van de 

aankleding en techniek voor evenementen. 

Eigenaar Erwin Balkema geniet van zijn 

betrokkenheid bij onder andere zakelijke 

evenementen aan de andere kant van 

wereld, maar beleeft net zoveel  plezier aan 

het verzorgen van een evenement in zijn 

thuisprovincie. Zijn internationale bedrijf 

heeft de wortels stevig in de Groningse klei.

Bano is een Gronings familiebedrijf. “we 

bestaan nu 51 jaar”, zegt erwin Balkema, 

tweede generatie eigenaar. “Mijn vader heeft 

Bano (Balkema-noordhorn) opgericht op zijn 

zestiende, toen hij voor het eerst een geluids-

installatie verhuurde voor een evenement 

in zijn woonplaats noordhorn. Hij is nu met 

pensioen en  ik heb de zaak zes jaar geleden 

overgenomen.”

er is veel veranderd sinds die eerste klant in 

noordhorn. Bano heeft zijn vleugels uitge-

slagen en verhuurt,  verkoopt en plaatst 

belichtings-, beeld- en geluidsapparatuur, 

bouwt stands en verzorgt de aankleding 

van evenementen in heel europa en soms 

daarbuiten. tussen de opdrachtgevers zitten 

grote namen als Facebook, HP en inG. Maar 

ook om de hoek weten bedrijven Balkema te 

vinden. Zo verzorgt het bedrijf evenementen 

voor onder andere Groningen seaports en 

Martiniplaza. ook Het Groninger Landschap 

ging onlangs met erwin en zijn 25 collega’s in 

zee. Bano leverde een fraaie promotiewagen 

met daarin een beeld- en geluidsinstallatie en 

volop ruimte voor informatiemateriaal over 

Het Groninger Landschap. 

Groningen was, is en blijft een belangrijke 

plek voor Bano. “ons bedrijf is voor één derde 

werkzaam in Groningen, één derde in de rest 

van nederland en voor de rest over de grens”, 

zegt Balkema. “Zo zijn we een internationaal 

bedrijf, maar weten we dat we na een kort 

verblijf elders altijd weer terug komen op de 

basis; om bijvoorbeeld aan de slag te gaan 

met een typisch regionaal evenement als de 

keiweek. dat is mooi, want het is zo heerlijk 

thuiskomen in Groningen.” 

de liefde voor het thuiskomen is snel ver-

klaard door Balkema. “de uitzichten. ik heb 

een tijdje in Brabant gewoond tussen de bos-

sen. Het duurde niet lang voordat ik terugver-

langde naar mijn geboortestreek. ik miste het 

wijduitgestrekte landschap, want ik wil graag 

ver kunnen kijken. toen ik nog geen kinderen 

had, zeilde ik veel en zocht ik die weidsheid 

op. en nu ben ik nog steeds graag in het open 

landschap of aan de waddenzee. Geen mooi-

ere plek om bij te tanken en nieuwe inspiratie 

op te doen.” www.bano.eu 

Bano: voor globale én regionale evenementen

BAno: 
“hET is hiER alTijD hEERlijK ThuisKoMEN”

Erwin

Balkema

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 Bano. 

Akzo nobel industrial Chemicals B.V. delfzijl
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 
verzekering
Bano
dB Audiovisueel
de Friesland Zorgverzekeraar
Gallagher europe B.V
Gjald
Groningen seaports
Hoogeland Catering
itenso
kikkoman Foods europe BV
koepon Holding B.V
koninklijke wagenborg
koop Holding B.V. 
kPMG Audit
nnZ bv
Plas | Bossinade
rabobank stad en Midden Groningen 
rabobank Zuid en oost Groningen 
rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV
’s Amuse
sax Architecten 
stichting nationale Postcode Loterij
suiker unie Vierverlaten
ten kate Holding BV
thabasco
the Fieldwork Company
trustus Capital Management B.V.
Van delden Bouw 
VBZo, het Fonds
Visser Communicatie B.V. 
waterbedrijf Groningen
Yarden uitvaartverzekeringen & verzorging

Vrienden uitGeLiCHt


