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De komende maanden wordt het natuur her stel-
 project in polder Breebaart bij Termunten af-
gerond. Het werk lag even stil tijdens het broed-
seizoen, maar inmiddels is het wegpompen van 
overtollig slib uit het natuurgebied hervat. Via 
een pijpleiding wordt het slib naar een kleirijperij 
in de Dollardkwelders ge pompt. Na droging 
wordt het slib gebruikt bij de aanleg van de 
Brede Groene Dijk. 
Daarnaast wordt de vogelkijkhut toegankelijk 
gemaakt voor minder validen en er komen een 
vistrap, een fotokijkhut en een extra kijkscherm 
in de zuidpunt van de polder. De bedoeling is 
dat die voorzieningen klaar zijn bij de start van 
het nieuwe broedseizoen in maart 2020.
De werkzaamheden in polder Breebaart maken 
deel uit van het programma Eems-Dollard 
2050 waarin wordt gewerkt aan verbetering 
van de ecologie, economie en leefbaarheid in 
dit gebied. Het project wordt betaald door het 
Wadden fonds, de Nationale Postcodeloterij, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, het ministerie van 
LNV en de provincie Groningen.

Werk polder Breebaart 
gaat laatste fase in

De lessen natuureducatie die Het 
 Groninger Landschap sinds een paar jaar 
op scholen in de provincie Groningen 
geeft, slaan aan. Kinderen die een les over 
zoogdieren of vogels hebben gevolgd, 
lijken meer ontvankelijk te zijn voor natuur 
en natuurbescherming en zijn ook meer 
milieu bewust. Dat blijkt uit een onderzoek 
van de Rijksuniversiteit Groningen.

Biologe en omgevingspsycholoog Franka 
Wijngaarden onderzocht de effecten van 
natuurlessen onder 462 kinderen tussen de 
9 en 13 jaar in Groningen. “We hebben een 
groep kinderen vragenlijsten gegeven alleen 
na de les, en een groep kreeg vragenlijsten 
zowel voor als na de les. We vinden daarin 
echt verschillen in de waardering voor de 
natuur. Na de lessen is die waardering groter 
dan voor de lessen. Als onderzoeker moet 
je voorzichtig zijn om echt te stellen dat die 
lessen verschil hebben gemaakt in de natuur-
waardering van deze kinderen, maar ik denk 
het wel. Het enthousiasme van de kinderen 
nam na de les zeker toe.” 
Michel van Roon, coördinator Jeugdeducatie 
van Het Groninger Landschap is blij met het 
onderzoek. “We zijn al tien jaar met jeugd-

educatie bezig en dan stel je jezelf ook wel 
eens de vraag of alle moeite ervoor nut heeft. 
Met dit onderzoek kan ik beargumenteren 
dat de lessen echt zin hebben. We hebben 
ook enquêtes gehouden op scholen in de 
stad Groningen waaruit bleek dat zestig 
procent van de kinderen naar een van onze 
festivals is geweest. Dat is erg veel.” Van 
Roon bezoekt elk jaar ongeveer 100 scholen 
in de provincie Groningen: een derde van 
het totaal aantal basisscholen in de provin-
cie. “Ik begin al in groep drie. Dan kom ik 
een kwartiertje langs om de kinderen uit te 
nodigen voor een festival. Daarvan organi-
seren we er vier per jaar: het Dollard festival, 
het Waddenkustfestival, het Hunzefestival, en 
het Paddenstoelenfestival. Pas in de groepen 
zes, zeven en acht geef ik echt lessen aan 
de kinderen, over vogels en zoogdieren. Zo 
zie ik die kinderen vaker door de jaren heen 
en ook weer op de festivals. We bouwen dus 
echt een band op.” 
De jeugdeducatielessen van Het Groninger 
Landschap startten tien jaar geleden als een 
project, gefinancierd door de Postcodelo-
terij. Inmiddels is jeugdeducatie een vast 
onderdeel geworden van het werk van Het 
Groninger Landschap.

KORT NIEUWS

Het Groninger erfgoed is opgebouwd uit baksteen. Wat cellen zijn 
voor ons lichaam, zijn bakstenen voor het erfgoed. Zonder bakstenen 
geen boerderijen, borgen, kerken en molens. De klei waaruit de 
baksteen is gebakken, is afgezet door de zee. Ons erfgoed is via 
de baksteen dus onlosmakelijk aan de zee verbonden. Omdat de 
samenstelling van de zeeklei van plek tot plek verschilt, verschilt ook 
de kleur van de bakstenen van dorp tot dorp. Want vroeger had bijna 
elk dorp zijn eigen steenfabriek. Er zijn deskundigen die aan de kleur 
van de bakstenen kunnen zien in welk dorp ze zijn.

Voordat de bakstenen machinaal gemaakt werden in steenfabrieken, 
kwamen ze uit veldovens. De kloostermop is de oervorm van de 
baksteen. De laatste jaren maakt de kloostermop een revival. Een 
bedrijf uit Alblasserdam perst slib uit de Eems-Dollard in blokken ter 
grootte van een kloostermop. Deze techniek wordt nu toegepast 
bij de bouw van huizen in Bangladesh. De grafmarkering op de 
wierdebegraafplaats zal bestaan uit een handgebakken kloostermop 
van Groningse klei. En ook het jubileumboek van Stichting Oude 
Groninger Kerken is geïnspireerd op een kloostermop.

De toekomst voor de baksteen ziet er op het eerste oog niet best uit. 
Van de vele tientallen Groningse steenfabrieken is er nog maar één 
over. En door de aanleg van stevige dijken houden we niet alleen de 
zee buiten de deur, maar ook de aanvoer van klei, grondstof voor de 
baksteen. 

Maar er gloort hoop. Buitendijks in de Eems-Dollard is er een 
overmaat aan slib. Het aan land brengen van slib draagt bij aan 
natuurherstel en er wordt gezocht naar nuttige toepassingen van 
dit slib. Nu wordt het gebruikt als grondstof voor dijken of geperst 
tot blokken, maar na rijping tot klei zouden er ook bakstenen van 
gebakken kunnen worden. En op steeds meer plekken langs de kust 
verkennen we of de zee weer gecontroleerd toegang kan krijgen tot 
het achterland. De aanvoer van vruchtbare zeeklei wordt daarmee 
hersteld. Goed voor de landbouw, goed voor de toekomst van de 
baksteen. 

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

De baksteen

‘Natuureducatie Het 
Groninger Landschap maakt 
echt verschil’
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Onze nieuwe kalender is uit! Dit keer een 
prachtige samenstelling van pareltjes in 
het Groninger landschap gefotografeerd 
door land schaps fotograaf Ard Bodewes. De 
kalender 2020 heeft een afmeting van 350 x 
233 mm. Naast 13 prachtige foto’s vindt u een 
overzichtelijk calendarium. 
Het Groninger landschap blinkt uit door haar 
weidsheid. Je kunt heerlijk ver kijken, waarbij de 
dorpen en boerderijen eilanden in het landschap 
vormen. Maar naast de weidsheid zijn het soms 
juist de details die je kunnen treffen. Parels in 
het landschap. Deze editie van onze kalender 
geeft aandacht aan deze parels. Plekken waar je 
even stil staat en geniet.
Bestel hem nu in onze webwinkel  
www.groningerlandschap.nl/webwinkel.
Verkoopprijs € 11,50. Beschermers betalen  
€ 10,00. Exclusief portokosten € 3,50.

Kalender 2020  
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KERSTCADEAU!

Op een verblijf met aankomst 
tot 31 januari 2020

KORTING
€150,-

Voorwaarden: Je verblijf moet resp. plaatsvinden voor 31 januari, 28 februari of 31 maart 2020. De actie geldt niet voor reeds gemaakte reserveringen.

Buitenleven Vakanties is een samenwerking van 
Natuurmonumenten, LandschappenNL en Staatsbosbeheer

Ook deze kerst geven wij je graag weer een cadeautje. Ontdek hoe je dichtbij huis toch ver weg kunt zijn. 

Ongerepte, onwaarschijnlijk mooie natuur. Waar je verblijft in een voormalige boswachterswoning, een 

historisch landhuis of een oud ambachtshuis. Boek nu een verblijf met aankomst tot 31 januari 2020 en 

ontvang € 150,- korting, met aankomst tot 28 februari € 125,- korting, en aankomt tot 31 maart € 100,-.

Kijk op www.buitenlevenvakanties.nl en voel hoe het is om een geluksvogel te zijn.

Gebruik bij boeking actiecode: Kerst20
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Op 17 oktober jl. vond de ‘Dag van het 
 Groninger landschap’ plaats in Bezoekers-
centrum Reitdiep. Deze dag wordt elk jaar 
georganiseerd door  Kenniscentrum Land-
schap (Rijks universiteit Groningen), Land-
schapsbeheer  Groningen en Het Groninger 
Landschap. Doelstelling is om een ontmoe-
ting tot stand te brengen tussen studenten 
en  professionals rond een actueel thema 
in het landschap. Afgelopen edities gingen 
over ‘Groningen aan Zee’, Gorecht en 
Westerwolde, nu stond het landschap van 
2050 centraal. 

De studenten gingen in teams aan de slag 
om te schetsen wat hun visie is op het 
landschap over 30 jaar. Landschapsarchitect 
Adriaan Geuze van ontwerpbureau West8 
deed de aftrap met een ode aan het 
Groninger landschap, maar ook met een 
waarschuwing over de kwetsbaarheid van 
dit landschap en de opgestapelde trauma’s 
bij de bevolking. Hij gaf de teams drie 
vragen mee: hoe houden we jongeren vast 
in het Groningse Ommeland, hoe gaat het 
landschap werk opleveren in de provincie en 
hoe maken we de verbinding tussen de stad 
en het Ommeland sterker? Daarna werd door 
drie inleiders geschetst wat er de komende 

jaren op het landschap afkomt. Matthijs 
Buurman (provincie Groningen) schetste de 
klimaatontwikkelingen en de mogelijkheden 
om daarop te reageren. Desmond de Vries 
(provincie Groningen) gaf aan wat er nodig 
is om de transitie te maken van fossiele naar 
duurzame energie. En Raymond Klaassen 
(RuG) maakte duidelijk voor welke opgave de 
landbouw staat om kringlopen te sluiten en 
biodiversiteit te herstellen.
De studenten gingen in vier teams aan de 
slag en uiteindelijk koos de jury, bestaande 
uit Mirjam Wulfse (gedeputeerde Ruimte) en 
Siem Jansen (directeur Nationaal Programma 
Groningen) het ontwerp dat hen het meeste 
aansprak. Dat werd het team dat een schets 
had gemaakt voor het Hogeland. Naar hun 
mening is het model van economische 
groei de basis voor aantasting van het 
landschap en zij hadden dit mechanisme in 
hun inzending ‘het veganistische landschap’ 
uitgeschakeld. Deze fundamentele keuze 
gaf een verrassende wending aan de 
ontwikkeling van het landschap. Ook de 
andere teams lieten zien dat de jonge 
generatie met frisse ideeën over het 
landschap komt en dat het heel goed is om 
hen te betrekken bij de discussie over de 
toekomst van hún landschap.

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Het Groninger Landschap is blij met het be-
sluit van Friesland Campina om bij de plannen 
voor de uitbreiding van de melk fabriek in 
Bedum de loop van het Boterdiep ongemoeid 
te laten. 
In eerste instantie was er sprake van dat 
voor de uitbreiding van de melkfabriek het 
Boterdiep zou moeten worden omgelegd. 
Tegen die plannen werden veel bezwaren en 
zienswijzen ingediend, onder meer door Het 
Groninger Landschap, omdat het Boterdiep 
een belangrijke cultuurhistorische as in de 
provincie Groningen is. Vanuit Onderdendam 
kan men over het Boterdiep naar de  
St. Walfriduskerk in Bedum kijken en men wil 
graag die historische zichtlijn behouden. 

Loop Boterdiep blijft intact 
bij uit breiding melkfabriek Bedum

Dag van het Groninger   
land schap: het landschap van 
2050
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De wierdebegraafplaats bij Wierum wordt 
6 december officieel geopend. Het Groninger 
Landschap is eigenaar en beheerder van de 
wierdebegraafplaats en heeft de afgelopen 
maanden diverse inrichtingswerkzaamheden 
uitgevoerd. Zo is er een pad aangelegd, zijn 
er parkeerplaatsen ingericht, net als een ont-
moetingsplek en ook is een heg aangeplant. 
Er is ruimte voor 250 natuurgraven.

“Met deze plek combineren we de natuur met 
een maatschappelijke functie”, aldus natuurbe-
heerder Arjan Hendriks. “We geven ruimte aan 
bloemrijk grasland, met soorten die hier van 
oudsher voorkomen, zoals scherpe en kruipen-
de boterbloem, witte en rode klaver, madeliefjes, 
kamgras en knoopkruid. Bij het dichtmaken van 
een graf wordt de tevoren afgeplagde bloemrij-
ke grasmat terug gelegd zodat het graf volledig 
in het landschap wordt opgenomen. Het is een 
mooie laatste rustplek en voor nabestaanden is 
het een fijne locatie om te bezoeken.”  
De wierde Wierum ligt net boven de stad 
Groningen in het Reitdiep-gebied. In de 13-de 
eeuw werd op de wierde een kerk gebouwd met 
daarbij een kerkhof. De kerk is in 1829 afgebro-
ken maar de begraafplaats bleef bestaan en 
is nu eigendom van de hervormde gemeente 
Dorkwerd. De wierdebegraafplaats is ruim een 
hectare groot en ligt direct naast deze oude 
begraafplaats. Een natuurgraf krijgt een duur-
zame en historische unieke grafmarkering: een 
hedendaagse Groninger kloostermop met daarin 
naam van de overledene en de geboorte- en 
overlijdensdatum. Ook kan men ervoor kiezen 
om geen grafmarkering te plaatsen. De graven 
worden nooit geruimd en de exacte locatie van 
de graven wordt met GPS-coördinaten vastge-
legd.
De begrafenissen op de Wierdebegraafplaats 
worden uitgevoerd door Algemeen Belang 
DELA. Informatie over de begraafplaats is te vin-
den op de website www.wierdebegraafplaats.nl 

Wierdebegraafplaats 
Wierum officieel 
geopend  



Ooit stonden in Groningen meer dan zestig steenfabrieken. 
Eén daarvan is Rusthoven. Architect Kor Holstein en Hendrik 
Jan Oterdoom zijn blij met de overname door Het Groninger 
Landschap. Ze strijden al dertig jaar voor het behoud van de 
steenfabriek. De liefhebbers vertellen over de historie van 
Rusthoven en de Groninger baksteenindustrie. De verdwenen 
industrie blijkt nog volop zichtbaar in het landschap: van 
schoorsteenpijpen tot straatnaamborden, van houten 
droogloodsen tot getichelde landerijen. 

6 7

Rooie Grunneger bakstain

echte fascinatie ontstond later, toen hij Harm Hollander leerde ken-
nen. “Harm was een vriend van me. Hij heeft lange tijd in Rusthoven 
gewerkt. Als pakjoager duwde hij zware karren en sjouwde hij met 
stenen. Vele middagen struinden we samen over het terrein. Harm 
vertelde honderduit. Over het baksteenproces en de overblijfselen 
die er lagen.” Oterdoom tekende zijn verhaal, samen met Holstein, 
op. Alles staat nu minutieus op papier: van de kleiwinning tot het 
droogproces, van het bakken in de oven tot de eindproducten. “Zwaar 
werk was het. Echt bloed, zweet en tranen. Werken bij de oven was 
bloedheet. Ongebakken zijn de stenen, vanwege het vocht, erg zwaar. 
Bijna drie kilo per stuk. Elke zaterdag kregen ze hun loonzakje. Het 
was seizoensarbeid. ’s Winters kon je geen klei winnen. Dan brandde 
alleen de ringoven.” Het boekwerk eindigt met een serie foto’s uit 
1993. Van onder meer de snijtafel, de droogrekken, de pakkar en het 
gedenkbord, in de jaren vijftig door het personeel aangeboden van-
wege het 150-jarig bestaan. “Allemaal verdwenen”, zegt hij sip. Hij zag 

In zijn vitrine ligt prominent een grijze steen. Architect Kor Holstein is 
er trots op. Echt een bijzonderheid, zegt hij. “Dit is de laatste steen van 
Rusthoven. Een groenling noemen ze dit. Hij lag te drogen en moest 
nog de oven in.” De steen behoorde tot de wintervoorraad van 1968, 
het jaar dat de steenfabriek sloot. Holstein vond hem begin jaren ne-
gentig, toen het terrein al vervallen was. “Een langwerpige droogloods 
lag vol met deze stenen. Het dak lekte, overal zaten gaten. Langzaam 
werden al die ongebakken stenen weer een homp klei. Tot uiteindelijk 
een grote kleibult overbleef.” Holstein vertelt dit verhaal vaak tijdens 
lezingen. Als metafoor voor monumentenzorg. “Doen we niets met 
ons erfgoed, dan neemt de natuur het over en raken we alles kwijt. 
Net als de groenlingen van Rusthoven. Dieptriest in mijn ogen.” 

Indrukwekkende ringoven
Holstein kent het erfgoed van Het Groninger Landschap goed. Hij 
restaureerde meerdere monumenten, zoals de Luchtwachttoren 7O1 

in Warfhuizen, het Iwema Steenhuis in Niebert en boerderij De Padde-
poel in Adorp. Steenfabriek Rusthoven gaat hem aan het hart, al meer 
dan dertig jaar. Industrieel erfgoed is zijn passie. Al in de jaren tachtig 
maakte hij zich sterk om leegstaande fabrieken te behouden. “Het 
was pionieren. Weinigen zagen er toen de waarde van in. Fabrieken 
zijn heel puur en functioneel ontworpen, zonder franje. Daar houd ik 
van. De ringoven van Rusthoven is een waanzinnig indrukwekkende 
ruimte. Daar word ik stil van.” Met een groep medestanders legde 
Holstein begin jaren negentig een kant-en-klaar plan voor Rusthoven 
op tafel. Deze poging, en ook latere, strandde. Onderwijl zag hij het 
terrein en de fabriek verloederen. “Ik voelde me machteloos.” 

Bloed, zweet en tranen
Ook Hendrik Jan Oterdoom bekommert zich al dertig jaar over het 
terrein. Hij omschrijft zichzelf als ‘liefhebber van de Groninger bak-
steenindustrie’. Als tiener fietste hij er langs, op weg naar school. Zijn 

Ringoven steen
fabriek Rusthoven

Kor Holstein met zijn ‘groenling’

Ooit stonden in Groningen meer dan zestig steenfabrieken. 
Eén daarvan is Rusthoven. Architect Kor Holstein en Hendrik 
Jan Oterdoom zijn blij met de overname door Het Groninger 
Landschap. Ze strijden al dertig jaar voor het behoud van de 
steenfabriek. De liefhebbers vertellen over de historie van 
Rusthoven en de Groninger baksteenindustrie. De verdwenen 
industrie blijkt nog volop zichtbaar in het landschap: van 
schoorsteenpijpen tot straatnaamborden, van houten 
droogloodsen tot getichelde landerijen. 
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de landerijen. “Deze weilanden liggen zeker anderhalve meter lager. 
De velden zijn drassig. Het land is namelijk geticheld, er is klei gewon-
nen. Bolkerland, noemden ze het. De boer sloot met de tichelheer 
een tichelcontract af. Over het land liep een smalspoor, waarop lorries 
met klei af en aan reden.” Verderop, bij Garrelsweer, ligt het laatst ge-
tichelde land van Rusthoven. Dertig jaar lang haalde Berend van der 
Veen, de tichelheer van Rusthoven, er zijn grondstof. Holstein heeft 
het tichelcontract met boer Palsema in huis. Een collectorsitem. 

Dreugboug
De volgende stop brengt ons in Garrelsweer. Oterdoom parkeert bij 
een groot complex. Enzelens, staat op de voorgevel, volgens hem de 
oudste steenfabriek van Groningen. De fabriek sloot vlak na Rust-
hoven de deuren. Hij wil vooral de houten loods laten zien. Die blijkt 
meer dan honderd meter lang. “Dit was vroeger een droogloods, op 
z’n Gronings een dreugboug. Vijf van deze droogloodsen stonden ook 
op het terrein van Rusthoven.” Het drogen luisterde uiterst nauw, zegt 
Oterdoom. Dat komt door de Groninger klei. “Droogt onze klei te snel, 
dan barsten de bakstenen. Een niet gedroogde, ongebakken steen 
heet een Groninger vormeling. Die moet twee weken drogen voor 
het een Groninger groenling is. Elders in het land vergt dat slechts 
enkele dagen. Met droogluiken, die open en dicht konden, regelden 
ze het binnenklimaat. De droogluiken kun je hier mooi langs de weg 
zien.” Op een steenworp van Enzelens staan kleine huisjes. Oterdoom 
herkent ze. “Typische arbeidershuisjes van baksteenbouwers zijn dit. 
Altijd twee-aan-twee geschakeld.”

Steenfabriek Hijlkema 
Onderweg treffen we meer relicten van steenfabrieken. Ten noorden 
van Appingedam staat de oude steenfabriek Heekt nog goeddeels 
overeind. Met een halve schoorsteenpijp. Het gebouw doet dienst 
als caravanopslag. Ook straatnamen verwijzen naar de baksteen-
industrie. In Delfzijl passeren we een wijk met straten als Tichelwerk, 
Vlamoven en Zigzagoven. Daar vlakbij maken we onze laatste stop: bij 
de voormalige steenfabriek Hijlkema. De fabriek is verlaten, maar nog 
intact. Op het terrein treffen we Arnold Veen, de buurman en oud-
werknemer. Twintig jaar werkte hij in de fabriek, tot Hijlkema in 2002 
stopte. Daarna runde Veen in de hal een museum over de Groninger 
baksteenindustrie. Het museum bestaat niet meer. 

het gebeuren, hield namelijk dertig jaar een oogje in het zeil.  
Menigmaal stond hij bij de gemeente op de stoep en stuurde hij 
brandbrieven. Dat Het Groninger Landschap nu eigenaar is, juichen 
Oterdoom en Holstein toe. “Het Groninger Landschap heeft ten-
minste oog voor natuur en erfgoed. De ringoven blijft nu voor altijd 
beschermd.”

Rode baksteen
Rusthoven stond niet alleen. Eind negentiende eeuw rookten in 
Groningen maar liefst 68 pijpen van steenfabrieken. De uitdijende 
stad Groningen schreeuwde om bakstenen. Holstein: “De fabrieken 
stonden hoofdzakelijk in het kleigebied langs de diepen, vooral 
het Damsterdiep en het Winsumerdiep. De ligging was ideaal. Klei 
was in de buurt voorhanden en turf werd als brandstof per schip 
aangevoerd.” Ook elders in het land floreerde de baksteenindustrie, 
vooral in Friesland en langs de grote rivieren. Als architect prijst 
Holstein de eigen Groninger baksteen. “De karakteristiek rode kleur 
komt door het ijzergehalte. Elk kleigebied kleurt anders. Friese klei 
brandt geel, klei uit de grote rivieren grijs. Groninger stenen zijn heel 
strak. Dat komt door de fijne klei en de stringpers, die de stenen glad 
uitperst.” 

Sporen in landschap
Van al die 68 fabrieken draait er nog één: Strating in Oude Pekela. De 
rest ging teloor. “Na de oorlog werd arbeid duurder en daarmee de 
Groninger bakstenen. Terwijl de grotere fabrieken in het zuiden van 
het land investeerden en hun productieproces goedkoper maakten, 
zagen de kleinere Groninger fabrieken af van een moderniseringsslag. 
In de jaren zestig vielen ze allemaal, gelijktijdig met Rusthoven, om.” 
De verdwenen fabrieken lieten hun sporen achter in het landschap. 
“Veel terreinen van steenfabrieken zijn herontwikkeld. Op het terrein 
van de bouwmarkt Hornbach in Noorderhogebrug stond een oude 
steenfabriek, net als op de plek van de Albert Heijn aan het Damster-
diep. Elders worden de loodsen nog altijd gebruikt als vlooienmarkt of 
caravanopslag.”

Tichelwerken
Oterdoom laat ons een aantal sporen in het landschap zien. We rijden 
langs het Damsterdiep, waar volgens hem dertien steenfabrieken 
stonden. Ten noorden van Rusthoven, langs de Rijksweg, wijst hij naar 

In Hijlkema brandde geen ringoven, zoals in 
Rusthoven, maar een zigzagoven. “Onze oven 
werd veel heter. Geen negenhonderd, maar 
elfhonderd graden Celsius”, vertelt Veen. Het 
was zwaar werk, bevestigt hij. “Vooral het 
stapelen. De oven brandde altijd door, ook in 
het weekeinde. De klei werd op het laatst geti-
cheld tussen Appingedam en Holwierde. Daar 
is het land nog mooi vlak.” De toekomst van 
Hijlkema is ongewis. Recent hield de gemeen-
te een plan voor een Aldi-supermarkt tegen. 
“Als de schoorsteen maar blijft staan, dat is 
hier echt een herkenningspunt”, zegt Veen. 

Meer aandacht
Oterdoom luistert geïnteresseerd mee. “Deze 
kennis mag niet verloren gaan”, zegt hij later. 
Oude steenfabrieken verdienen volgens hem 
veel meer aandacht. “De sporen worden 
alsmaar schaarser. De overblijfselen zijn 
nooit aangewezen als rijksmonument. Ook 
Rusthoven niet. Dat had wel gemoeten. 
Was Rusthoven een monument geweest, 
dan stond in elk geval de schoorsteen nog 
overeind. Alle relicten die in Groningen nog 
bestaan, moeten we snel inventariseren, 
documenteren en beschermen. Ook de 
verhalen moeten we vastleggen, omdat ze 
anders voor eeuwig verloren gaan.” Zijn 
eigen kennis wil Oterdoom graag delen. Of 
Het  Groninger Landschap mag bellen, als 
ze een gids voor Rusthoven zoeken? “Na-
tuurlijk, graag zelfs. Toen Harm overleed, 
heb ik hem beloofd dat ik me blijf inzetten 
om zijn baksteenverhaal te verspreiden. 
Dat is mijn missie.”

Hendrik Jan Oterdoom bij de houten droogloods van Enzelens

Droogloods van Enzelens van de binnenkant

Steen fabriek 
Hijlkema
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Na een paar maanden uitstel was het afgelopen zomer zover: de oude 
steenfabriek Rusthoven werd overgedragen aan Het Groninger Landschap. 
Met Hugo Dokter, hoofd Erfgoed, nemen we een kijkje op het vervallen 
terrein. Hij legt uit wat de plannen zijn. “Eerst ruimen we op, stabiliseren 
we de ringoven en leggen we een wandelpad aan. Daarna kijken we of het 
lukt om de verdwenen schoorsteen weer overeind te zetten.”

“Toen ik hier voor het eerst stond, dacht ik: dit 
is echt bijzonder.” Met Dokter staan we in een 
lange donkere gang. Door twaalf zijingangen 
schijnt daglicht. “Dit is de ringoven waar de 
stenen van Rusthoven gebakken werden”, 
legt hij uit. De ruimte opende zijn ogen. Om 
twee redenen: het relict heeft historische 
waarde en de plek is cruciaal voor vleer-
muizen. Rood én groen, noemt hij dat. Hij 
wijst naar de nissen tussen de bakstenen. 
“Daarin overwinteren ze. Dit is in potentie de 
beste vleermuizenlocatie in Groningen. De 
zijingangen maken we, net als vroeger tijdens 
het bakken, dicht. Vleermuizen willen een 
constante temperatuur. Ze houden niet van 
tocht. De ene helft van de oven gaat dicht 
voor vleermuizen. De andere helft mag onder 
begeleiding bezocht worden. Alleen buiten 
het winterseizoen, wanneer vleermuizen hun 
winterslaap houden. Ik vind het belangrijk dat 
mensen deze mooie locatie te zien krijgen.”

Romantische ruïne
Meer dan veertig jaar was de ringoven van 
Rusthoven in bedrijf. Tot in 1968 het vuur defi-
nitief doofde. Nu oogt het bouwwerk als een 
ruïne. Bomen wortelen in de buitenmuur, erop 
groeit een klein bos met paddenstoelen. De 
plek ademt romantiek, vindt Dokter. “Dit ge-
beurt als je gebouwen aan de natuur overlaat. 
Dan neemt de natuur het over. We ruimen het 
hier op, maar maken het niet te netjes. De 
ringoven volledig in oude glorie herstellen, 
zoals onze collega’s van Utrechts Landschap 
bij de Lek hebben gedaan, doen we niet. Dan 
zijn we de vleermuizen kwijt. We zoeken naar 
een balans tussen behoud van de oven en 
deze fraaie ruïne-sfeer. Met de bovenkant van 
de oven moet wel iets gebeuren.”
Opruimen staat bovenaan Dokters doe-lijst. 
Het hele terrein oogt rommelig. Overal ligt 
troep, de gevaarlijke berenklauw groeit 
metershoog. Erger nog: asbest en vervuilde 
grond liggen in bulten op het terrein. “Dat 
moet eerst gesaneerd worden. We wisten dat 
de bodem vervuild is met PAK’s (polycyclische 
aromaten). Door de vondst van asbest is de 
overname een paar maanden uitgesteld. We 
wilden de asbestverontreiniging eerst goed 
in kaart brengen. We pakken de sanering 
samen met de provincie en de gemeente op.”

Relatie met landschap
Van de steenfabriek is – behalve de ring-
oven – weinig meer over. De vijf langwerpige 
droogloodsen zijn pas recentelijk afgebroken, 
net als de hoge schoorsteen. Een paar relic-
ten, zoals een gebouwtje waar de stoomma-
chine stond, verraden dat er eens bedrijvig-
heid was. In het dichte struikgewas wijst 

Dokter een spoorrails aan, waarop kieplorries 
met klei reden. Het vervallen plateau met de 
trap blijft wellicht staat. “We kunnen er een 
uitzichtpunt van maken. Op de plek waar de 
droogloodsen stonden, overwegen we om 
bosschages te planten. Als herinnering aan 
de loodsen, maar ook voor de vleermuizen. 
Via de bosschages kunnen ze naar borg 
Ekenstein vliegen. Over het terrein leggen 
we een wandelpad aan, dat aansluit op de 
bestaande infrastructuur.”
Dwars door de troep ziet Dokter vooral de 
waarde van het terrein. “Dit is industrieel 
erfgoed. Het terrein vertelt het verhaal 
van de Groninger baksteenindustrie. Deze 
steenfabriek heeft een sterke relatie met het 
omliggende landschap. Alle landerijen om 
ons heen zijn geticheld, dat wil zeggen: er 
is klei gewonnen. Het transport van turf, klei 
en bakstenen ging via het Damsterdiep. En 
in de borg Rusthoven, onze buren, woonde 
vroeger de tichelheer, de baas van de 
steenfabriek.” De borg staat in de steigers. 
Aardbevingen, verklaart Dokter. “Ergens is 
het wel ironisch dat het huis van de vroegere 
tichelheer nu versterkt wordt vanwege de 
aardbevingen. Zijn eigen baksteen blijkt de 
zwakke schakel. Juist bakstenen zijn erg 
kwetsbaar voor aardbevingen.”

Twaalf plannen
Rusthoven stond al decennialang bekend 
als hoofdpijndossier. Gemeente, provincie, 
omwonenden, liefhebbers van industrieel 
erfgoed: de verloedering was hen een doorn 
in het oog. Met Dokter schuiven we aan 
bij Harm Jonk, de buurman in de vroegere 
brandmeesterwoning. Aan de muur hangt 
een oude luchtfoto van de steenfabriek. 
“Hier woonde de bedrijfsleider. Hij zorgde 
dat het vuur aanbleef”, vertelt Jonk aan de 
keukentafel. Begin jaren tachtig betrok hij de 
woning, toen de fabriek al verlaten was. Jonk 

zag het verval met lede ogen aan. Met een 
plof zet hij een kartonnen doos op tafel, vol 
met paperassen. “Wel twaalf plannen heb ik 
voorbij zien komen, sommige met veel fan-
tasie”, verzucht hij. Een aantal plannen werd 
door de buurt met argusogen gevolgd. “Ze 
wilden het terrein volbouwen. Maar het moet 
geen circus worden, vonden wij.” Opzichtige 
bebouwing komt er zeker niet. Dat stelt een 
recente gemeentelijke visie, opgesteld in 
overleg met alle betrokken partijen. Beide 
heren aan tafel spraken mee. Dokter: “Je 
moet uiterst voorzichtig zijn met bebouwing 
op dit terrein. Het ligt tussen twee historische 
borgen in. Het terrein moet open blijven.” 

Herbouw schoorsteen
Het Groninger Landschap komt als geroepen, 
stelt Jonk. Hij is blij met de nieuwe buren. 
“De hele buurt is er content mee. Ik lees al 
lange tijd de Golden Raand. Het Groninger 
Landschap doet altijd goede dingen met na-
tuur en erfgoed.” De overname verraste hem, 
omdat Het Groninger Landschap in de jaren 
negentig bij een eerder initiatief de boot 
afhield. Dokter legt uit waarom: “Dertig jaar 
geleden waren we minder met erfgoed bezig. 
Het was destijds een particulier initiatief. 
Onze rol in het project was onduidelijk.” 
Met afschuw zag Jonk hoe in 2013 de 
schoorsteen van dertig meter hoog door de 
NAM omver werd getrokken. Eeuwig zonde, 
vindt hij. “De schoorsteen stond er welis-
waar gammel bij, maar afbreken was echt 
onnodig.” Dokter beaamt dat. “Wij zouden de 
schoorsteen proberen te behouden. Elders 
in Groningen is dat gelukt. Later, wanneer 
het terrein is opgeschoond en de paden er 
liggen, gaan we bekijken of we de pijp weer 
terug kunnen brengen.” Jonk reageert ver-
heugd op het voornemen. “Die schoorsteen 
was echt een baken in het landschap. Je zag 
hem van heinde en verre staan.”

Ruïne steenfabriek Rusthoven

Hugo Dokter bij 
steenfabriek
Rusthoven

‘We lossen het dossier 
Rusthoven definitief op’
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Harm Jonk bij de brandmeesterwoning
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De ringoven van Rusthoven imponeert. Binnenin oogt de oven als een lange 

donkere tunnel. Door twaalf zijingangen schijnt daglicht. De oven is ovaal 

van vorm, als een schaatsbaan. Afmetingen van de oven: 105 meter lang en 

30 meter breed. “Daarmee is het de grootste bestaande ringoven in Europa. 

Twee zo groot als een normale ringoven. In Groningen staat hij als enige nog 

overeind”, vertelt Hendrik Jan Oterdoom.

Een ring van vuur

De ringoven is min of meer een Groningse vinding. Weliswaar 
was de bedenker, Friedrich Eduard Hoffmann, een Duitser, maar 
hij was in de stad Groningen geboren. Hét voordeel van zijn 
vinding: de oven blijft continu branden. “Het is een eindeloos 
brandkanaal, waarbij de stenen gratis werden voorverwarmd. 
Ze hoefden het vuur ook niet telkens aan en uit te maken.” De 
ringoven van Rusthoven bestaat uit 24 kamers. Elke kamer 
heeft een poort naar buiten. “Alle kamers waren volgeladen met 
bakstenen, behalve twee: een kamer waren ze aan het uitladen, 
de andere werd ingeladen. De twee poorten stonden dan open. 
De rest was met leem dichtgemetseld.” Eén rondje door de oven 
duurde volgens Oterdoom twee weken, waarbij telkens in twee 
kamers het vuur werd opgestookt. “Van bovenaf gooiden ze 
door een gat kolen naar binnen. Binnen werd het dan negen-
honderd graden Celsius.”

Veldovens
De ringoven van Rusthoven stamt van 1924, maar de steen-
fabriek is veel ouder. Anno 1804, stond vroeger met grote letters 
op het dak van de ringoven. “Tot de komst van de ringoven ge-
beurde het bakproces met behulp van veldovens. Een inefficiënt 
proces, want zo’n veldoven moest telkens worden opgestookt 
en afgekoeld. Veel warmte ging verloren.” Werken met veld-
ovens hield vele eeuwen stand. De Romeinen gebruikten het 
principe al. In Groningen pakten de kloosterlingen de draad 

weer op. Ten noorden van Harssensbosch bij Adorp liggen, op 
een terrein van Het Groninger Landschap, de restanten van 
twee veldovens. Twee bulten in het landschap verraden waar 
ooit kloostermoppen zijn gebakken. 



Baardvleermuis

14 15

In het noorden komen zo’n twaalf soorten vleermuizen voor. De 
meeste mensen zien er echter maar twee: de dwergvleermuis en de 
laatvlieger. Die twee soorten zie je al vanaf een kwartier na zons-
ondergang in de schemering vliegen. De andere soorten kiezen voor 
latere vlieguren en ook lang niet allemaal in de buurt van huizen. Voor 
specifieke soorten zoals grootoorvleermuizen, watervleermuizen, 
franje staarten en de zeldzame baardvleermuizen is oud erfgoed 

Comateus 
Een veilig ongestoord winterverblijf is voor de vleermuizen een 
voorwaarde om te overleven. En het leven van een vleermuis is al niet 
makkelijk, vindt Nienhuys. “Theoretisch kunnen ze wel vijftien jaar oud 
worden, maar in de praktijk worden ze hooguit drie. Vaak vallen ze ten 
prooi aan huiskatten maar ik ben ook eens een plek tegengekomen 
waar een bosuil zich had gespecialiseerd in vleermuizen. Hij vrat zo 
een groot deel van de lokale groep op. Of een boomvalk die specifiek 
in de schemering joeg op vleermuizen. In hun winterverblijf zijn ze 
helemaal weerloos. Een vleermuis heeft een specifiek microklimaat 
nodig om zich prettig te voelen. Voldoende ruimte, met veel verstop-, 
hang- en ligplekjes, met voldoende bescherming tegen alles wat jaagt. 
Want als ze diep in slaap op een plek zitten waar bijvoorbeeld ratten 
of marters kunnen komen, zijn ze verloren. En vergis je niet in een 
gewone veldmuis. Die vreet zo’n vleermuis levend op.” 
Behalve de veiligheid is ook een constante temperatuur in het verblijf  
belangrijk, vertelt Bijlsma: “In de winter daalt de lichaamstemperatuur 
van de vleermuizen tot een graad of vier. Voldoende om hun hersens, 
hart en longen aan de gang te houden maar de rest van hun lichaam 
is eigenlijk helemaal uitgeschakeld, comateus bijna. Ik ben wel eens 
met een infraroodcamera in zo’n winterverblijf op zoek gegaan en 
dan blijkt dat het lichaam van zo’n vleermuis dezelfde temperatuur 
heeft als de stenen muur waar ze aan hingen of inzaten. Zag ik ze dus 
nog steeds niet. Hun hartritme is ook sterk gedaald. Ik tel ’s winters in 
deze ringoven met hooguit vijf vrijwilligers. Dan zijn we maximaal twee 
uurtjes binnen. Niet meer, want anders stijgt door onze lichaamstem-
peratuur, de temperatuur in de ruimte. Dat verstoort de slaap van de 
vleermuizen en dat kost ze energie.” Nienhuys: “Als dat vaak gebeurt, 
komen ze in de lente te vermagerd uit hun winterslaap en gaan dood, 
of de zwangerschap mislukt omdat ze niet meer kunnen herstellen 
van het energieverlies. In 2018 was het aan het eind van de winter 
opeens heel warm voor de tijd van het jaar. Toen kwamen de vleer-
muizen te vroeg tevoorschijn. Er waren veel te weinig insecten. Ze 
verloren veel energie en toen het weer kouder werd, zochten ze sterk 
vermagerd hun slaapplek weer op. Ik heb in het echte voorjaar heel 
wat dode vleermuizen gevonden.”

Wat rughaartjes
Al tientallen jaren telt Rients Bijlsma, voorzitter van de vleermuiswerk-
groep Groningen, vleermuizen in hun winterverblijf. Hij leidt ook de 
wintertellingen in de ringoven van Rusthoven. Jaarlijks telt Bijlsma 
daar maar zo’n tien vleermuizen, verdeeld over die vier genoemde 
soorten. “We bekijken alle holletjes, we zoeken elk spleetje na. In 
gaatjes soms nog kleiner dan je pink kan een vleermuis weggestopt 
zitten. Ik zie ze ook vrijwel nooit helemaal. Vaak spotten we een snuit 
of een oortje, of wat rughaartjes. Ik ga er vanuit dat het aantal overwin-
teraars in de ringoven wel iets hoger ligt dan tien. Ik zie echt niet elke 
vleermuis.” Ondanks het lage aantal overwinteraars, is het belang van 
de ringoven voor de vleermuizen groot, benadrukt Klarissa Nienhuys 
van de vleermuiswerkgroep. “Deze vier soorten zijn typisch voor het 
park- en bosgebied dat hier rondom Rusthoven en landgoed Eken-
stein ligt. Op de wateren bij Appingedam en Delfzijl wemelt het van 
de watervleermuizen. De aanvliegroutes lopen over het Damsterdiep 
en via het aangrenzende bosgebied van Ekenstein. De ringoven is be-
langrijk voor de balts en dus voor de bevruchting van de vrouwtjes in 
augustus en september. Daarna volgt een winterslaap van oktober tot 
maart. Dat is een periode van een half jaar die de vleermuizen zoveel 
mogelijk ongestoord moeten doorstaan.” Maar er zitten er dus maar 
weinig in de ringoven. Waar zit de rest dan? “Verspreid over het land. 
We kennen wel een paar winterverblijven in het noorden, maar er zijn 
ook vleermuizen die van hieruit 400 kilometer vliegen om te overwin-
teren in grotten in Limburg.”

De ringoven van steenfabriek Rusthoven bij Wirdum is – in potentie - één van de 
belangrijkste winterverblijven van vleermuizen in het noorden. Nu wordt er bij 
wintertellingen niet meer dan een tiental exemplaren aangetroffen, maar met een 
paar relatief eenvoudige herstelmaatregelen kan de ringoven uitgroeien tot een 
winterverblijf voor enkele honderden vleermuizen.

Steenfabriek Rusthoven

van levensbelang. De belangrijkste overwinteringsplekken in 
Groningen voor vleermuizen zijn de kelder van borg Verhildersum, de 
Rabenhauptbunker in de stad Groningen, de A-toren in de stad en de 
oude kerktorens in Stedum en Garmerwolde. De oude Steenfabriek 
Rusthoven zou aan dat rijtje toegevoegd kunnen worden mits hij 
geschikt gemaakt wordt.

Ringoven:
veelbelovend voor vleermuizen

Watervleermuis



Compensatie voor vleermuizen

In 1980 was van alle vleermuizen nog maar 1% over van 
wat er direct na de Tweede Wereldoorlog rondvloog. De 
grootste boosdoener was het gebruik van insecticiden als 
DDT en Lindaan. Sindsdien zijn er beschermingsmaatregelen 
genomen en nu, veertig jaar later, hebben de meeste soorten 
zich hersteld tot ongeveer de helft van de vooroorlogse 
aantallen. Het gaat dus erg langzaam, met ongeveer 1% 
per jaar. Vleermuizen krijgen jaarlijks maar één jong en met 
uitzondering twee. Veel sterven er al in het eerste levensjaar. 
Nienhuys is te spreken over de maatregelen die in het Groning
se aardbevingsgebied genomen worden om vleermuizen te 
beschermen. “Er zullen duizenden woningen worden versterkt. 
De afspraak is dat als daarbij een vleesmuiskolonie wordt aan
getroffen, er compensatiemaatregelen voor die dieren worden 
genomen. Bij het slopen van vijftig huizen in Overschild wordt 
nu onderzocht hoe men een kolonie laatvliegers kan herhuis
vesten, dat is maatwerk. Bij nieuwbouw van woningen wordt 
vaak in de spouw als voorzorg een compensatiekast voor 
vleermuizen aangebracht. Dat gebeurt ook bij het versterken 
en isoleren van bestaande huizen. Zo hoeft de versterking niet 
tot verlies van woongelegenheid van vleermuizen te leiden.”
Voor de vleermuissoorten die je niet in huizen tegenkomt, zijn 
winterverblijven zoals de ringoven, of ander erfgoed zoals 
kerktorens, bunkers en kelders van levensbelang. Nienhuys: 
“Bij het behoud van erfgoed denkt men vaak aan maximaal 
opknappen van panden voor bewoning of ander gebruik. Voor 
ruïnes zou het belangrijker zijn deze minimaal voldoende te 
stabiliseren en te herstellen in het belang van de vleermuis
soorten die niet in onze woonhuizen kunnen overwinteren.”

Zak met cement
Kortom: om de winter te overleven hebben vleermuizen een goed 
afgesloten ruimte nodig dat bovendien vol zit met kleine kieren, naden 
en holtes om in weg te kunnen kruipen. Daarnaast moet er voldoen-
de mogelijkheid zijn om ergens lekker ongestoord aan te kunnen 
 hangen. Buiten moeten er goede aanvliegroutes zijn met waterpartijen 
en voldoende bomen en struweel, zonder dat de invliegopening wordt 
afgesloten. De ringoven voldoet momenteel bij lange na niet aan een 
goed winterverblijf. Een deel van het dak is ingestort en de muren van 
het brandhuis zijn weg. Er zijn bomen in de buurt gerooid en er staan 
bomen op het dak van de ringoven waardoor de wortelstelsels het 
cement tussen de stenen ontwrichten. Bovendien hebben onverlaten 
in het verleden vuurvaste stenen uit de muren gehaald. “Het lekt en 
tocht vooralsnog aan alle kanten, maar het potentieel van de ring-
oven is geweldig!”, zegt Nienhuys. “Bij een vergelijkbare ringoven in 
Turnhout in België hebben we gezien dat je met eenvoudige middelen 
zo’n verblijf kunt verbeteren. Daar lieten ze bijvoorbeeld een jute zak 
met cement in een gat in het dak zakken. Door de nattigheid zwelt die 
zak met cement op, wordt hard en sluit zo de opening af. Bovendien 
is de onderkant van het ruige jute prima voor de vleermuizen om aan 
te hangen. Door de verbeteringsmaatregelen nam de populatie van 
dertig vleermuizen in één jaar toe tot ongeveer driehonderd. Geluk-
kig heeft Het Groninger Landschap de ringoven van Rusthoven nu 
overgenomen. Met hen willen we graag overleggen welke  verbete-
ringsmaatregelen er genomen kunnen worden. Dan kan de ringoven 
van Rusthoven uitgroeien tot het belangrijkste winterverblijf voor 
vleermuizen in het Noorden, met ruimte voor honderden exemplaren. 
Daarnaast blijft dan ook het industriële erfgoed behouden voor de 
regio waardoor onder meer het verhaal van de baksteenindustrie aan 
het Damsterdiep verteld kan worden. Dus door de aankoop van Het 
Groninger Landschap is het zowel voor de vleermuizen als voor de 
liefhebbers van dit industriële erfgoed een geweldige aanwinst.” 
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Geef de vleermuizen een dak boven het hoofd

We willen de ringoven van Rusthoven geschikt maken als 
winterverblijf voor vleermuizen. Dat is een grote klus waarbij 
we aan de slag gaan met het ingestorte dak en de lek- en 
tochtgaten. Bovendien gaan we de muren geschikt maken voor 
vleermuizen om veilig in weg te kruipen en om aan te hangen. 
Rond de ringoven gaan we de aanvliegroutes vrij houden en 
tegelijkertijd zorgen voor voldoende bomen en struweel in de 
buurt.

Help mee!
Voor al dit werk kunnen we uw steun goed gebrui ken. Met 
uw donatie draagt u bij aan een veilig onderkomen voor deze 
prachtige beestjes.

Maak uw bijdrage over op:
NL09 RABO 0162 2511 14
t.a.v. Stichting Het Groninger Landschap
o.v.v. ‘Vleermuizen Rusthoven’ 

Of kijk op groningerlandschap.nl/vleermuizenrusthoven

BESCHERMERSACTIE

Franjestaartvleermuis Watervleermuis



reden zijn veel van de torens van de kerken 
niet van buitenaf bereikbaar. Dorpsbewoners 
konden er schuilen. Er was zelfs plaats voor 
vee in de kerk.”

Gouden Eeuw van Groningen
Toen rond de 12e eeuw de eerste kloosters 
verrezen in Groningen, werden de gebouwen 
voornamelijk uit tufsteen opgetrokken. “Je 
kunt je nauwelijks voorstellen hoe bewerke-
lijk en duur dat was”, zegt Velvis. “Tufsteen 
werd in Duitsland gewonnen, in de Eifel. 
De steen werd dus over water en land naar 
Groningen vervoerd. De herintroductie van 
baksteen begin 13e eeuw moet een enorme 
vooruitgang zijn geweest. Herintroductie, 
omdat de Romeinen al gebruik maakten van 
gebakken stenen. Na hun vertrek uit Neder-
land raakte de baksteen in onbruik.”
Het tijdperk van de baksteen luidde een 
periode van economische bloei in voor 
Groningen. Velvis: “Je zou de 13e en 14e 
eeuw misschien wel de Gouden Eeuw van 
Groningen kunnen noemen. In veel dorpen 
verrees een rijk gedecoreerde stenen kerk. 
Nu er geen steen uit Duitsland hoefde te 
komen werd de logistiek een stuk eenvou-

diger. In houten vormbakken werd de klei 
tot kloostermoppen geboetseerd. De stenen 
werden daarna op een zetveld te drogen ge-
legd. Meestal werd er op de bouwplaats een 
veldoven gemaakt, waarin de stenen werden 
gebakken. Aan de muren van de kerken kun 
je zien dat de hitteverdeling in die primitieve 
ovens niet optimaal was. De stenen die dicht 
tegen het vuur lagen werden bijna zwart met 
een korrelige en ruwe buitenkant. De andere 
stenen werden rood na het bakken. Die kleur 
komt door de grote hoeveelheid ijzer in de 
Groninger klei.”

Ode aan de baksteen
De Mariakerk van Krewerd is een prach-
tig voorbeeld van de geschiedenis van 
de kerkenbouw in Groningen. Volgens de 
stichtingsgeschiedenis is de kerk sinds 1281 
in gebruik. Velvis: “De toren werd ruim 150 
jaar na de kapel gebouwd en staat los tegen 
de kerk aan. Deze bouw betekende dat één 
van de gewelven werd afgebroken. De kerk 
die tot dan een oostelijk en een westelijk 
meloengewelf had, kreeg nu aan de westkant 
een kruisribgewelf dat spitser toeloopt.”
Als je de gewelven bekijkt, lijkt het of het 
metselwerk door de stuclaag komt. Kijk je 
beter, dan zie je dat de metselpatronen op de 
kapel zijn geschilderd. Volgens Velvis een ge-
bruikelijke manier van versieren in die dagen. 
“Je ziet ook wel dat de gewelven werden ge-
bruikt om Bijbelse taferelen op af te beelden. 
Maar in de hoogtijdagen van de bouw met 
bakstenen werden op de gewelven sierlijke 
metselpatronen geschilderd.” Het is een wat 
eigenaardig gezicht, maar het heeft ook iets 
moois. Alsof de kerk is versierd met een ode 
aan de baksteen.

Pootafdrukken
De ode aan de baksteen is zeker ook te zien 
aan de doksaal, de wand tussen het schip 
waar het volk ter kerke ging en het priester-
koor waar de geestelijken elkaar ontmoetten. 
Als een van de weinige kerken in Nederland 
heeft Krewerd nog een gemetseld doksaal. 
Velvis: “Omdat inzichten door de eeuwen 
heen zijn veranderd, is het interieur van veel 
kerken ook aangepast. Zo verdween op veel 
plaatsen het doksaal helemaal, of werd er 
juist een wandje van hout geplaatst. Hier 
in het priesterkoor zie je meer tekenen van 
hoe het volk en de geestelijkheid van elkaar 
waren gescheiden. Je ziet hier wat raampjes 
waar de dorpelingen konden gluren naar 
de andere klasse. Er is hier ook een gat in 
de muur gemaakt dat als afvoer van water 
diende.”
Stille restanten van het leven in de vroege 
Middeleeuwen zijn ook buiten goed zicht-
baar. Velvis toont een foto van kloostermop 
waarin een kinderhandje is gedrukt. “Omdat 
het zetveld en de oven gewoon in het dorp 
waren, was er allerlei bedrijvigheid van 
mensen, huisdieren en vee. Die bedrijvigheid 
zie je soms terug in de stenen waar de kerk 
mee is gebouwd. Als je op zoek gaat vind 
je soms stenen met pootafdrukken erin en 
soms dus zelfs een handafdruk van kinderen 
die kattenkwaad uithaalden bij de drogende 
stenen. Een enkele keer vind je ook een 
teken van het werk in uitvoering.” Velvis 
staat stil bij een steen waarin vier streepjes 
zijn gekerfd met een liggende streep erdoor. 
“Het is waarschijnlijk dat de bouwmeester 
de dagproductie heeft geturfd. De steen is 
zo de oven ingegaan. Zulke tekens zijn toch 
bijzonder. Ze nemen je zo ruim 700 jaar mee 
terug in de tijd.”
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Kerken in Groningen: 
een ode aan de 
baksteen

De Groninger kerken zijn niet weg te denken 
in het landschap. Vanaf de top van de wierde 
trekken ze de aandacht, geholpen door de 
dieprode baksteen die bijna glanst in de zon. 
Christiaan Velvis, bouwkundige bij de Stich-
ting Oude Groninger Kerken, is trots op de 
kerken in zijn provincie. “De stichting bestaat 
dit jaar vijftig jaar. Om dat te vieren wilden 
we vijftig oude kerken dagelijks openstellen 

voor het publiek. Dat werden er al snel meer 
dan zestig. Je merkt dat de beheerders en de 
omgeving trots zijn op hun kerk. Dat willen ze 
graag delen met iedereen die is geïnteres-
seerd.”
Ook de Mariakerk van Krewerd heeft de 
deuren geopend voor het publiek. Bezoekers 
worden van harte welkom geheten. Tegen 
een kleine vergoeding kunnen ze zelfs een 

glas verse appelsap en koek nuttigen. Het is 
een mooi voorbeeld van de belangrijke soci-
ale functie die de dorpskerk tot de dag van 
vandaag vervult, vindt Velvis. “De kerk is altijd 
het middelpunt van de samenleving geweest 
in de dorpen. De functie was niet alleen 
religieus, maar ook puur sociaal. Veel kerken 
hadden ook een vluchtfunctie voor natuur-
rampen of oorlogszuchtige lieden. Om die 

De kerk als tijdmachine

“De kerk is groot 
én opvallend 
rood.” Zo begint 
het hoofdstuk 
over baksteen
kerken in het 
boek De kerk als 
tijdmachine. In 
dit fraai geïllus
treerde kinder
boek wordt op 
een heldere wijze de geschiedenis van de 
kerk in Groningen uitgelegd. 
Het boek is verkrijgbaar In de webwinkel 
van De Stichting Oude Groninger Kerken: 
www.groningerkerken.nl/winkel

Christiaan Velvis van Stichting Oude Groninger Kerken

Gekerfde streepjes in een baksteen

Mariakerk 
Krewerd

Kerken zijn niet weg te denken 
in het Groninger landschap. Vaak 
op een wierde, gebouwd van 
karakteristiek rode baksteen, 
vormen ze markeringspunten 
in het landschap. Maar kerken 
zijn veel meer dan dat, het 
zijn tijdmachines die ons een 
bijzonder inzicht verschaffen in 
de geschiedenis van de provincie. 
Christiaan Velvis, bouwkundige 
bij de Stichting Oude Groninger 
Kerken, vertelt hoe de 
herontdekking van baksteen het 
aanzicht van de provincie heeft 
veranderd.

Kerken zijn niet weg te denken 
in het Groninger landschap. Vaak 
op een wierde, gebouwd van 
karakteristiek rode baksteen, 
vormen ze markeringspunten 
in het landschap. Maar kerken 
zijn veel meer dan dat, het 
zijn tijdmachines die ons een 
bijzonder inzicht verschaffen in 
de geschiedenis van de provincie. 
Christiaan Velvis, bouwkundige 
bij de Stichting Oude Groninger 
Kerken, vertelt hoe de 
herontdekking van baksteen het 
aanzicht van de provincie heeft 
veranderd.



Het beschermen van historische panden tegen aardschokken, is een 
heel ander verhaal dan het aardbevingsbestendig maken van een 
relatief nieuw woonhuis. Bij het woonhuis staat de absolute veiligheid 
van de bewoners voorop. Die veiligheid is bij het beschermen van 
cultureel erfgoed ook een prioriteit, maar hier spelen ook cultuurhis-
torische overwegingen mee. Pama: “Bij een historisch gebouw wil je 
de schade herstellen en voorkomen, zonder de historische waarden 
van het gebouw aan te tasten. Je kunt niet zo maar eeuwenoude 
bakstenen en ornamenten vervangen voor moderne materialen. Dat is 
sowieso niet verstandig. De materiaaleigenschappen in een historisch 
pand kunnen per steen enorm verschillen. Ieder gedeelte van een ge-
bouw heeft een functie die helpt het gebouw overeind te houden. Om 
die eigenschappen in kaart te brengen moet je monitoren en meten.”
Dat meten gebeurt in en rond de Fraeylemaborg in Slochteren. “We 
hebben op verschillende niveaus trillingsmeters geplaatst. Door een 
gebouw over een langere periode te monitoren, leer je het gedrag 
ervan beter kennen. Een pand zal zich soms stijver of minder stijf ge-
dragen dan de constructeur vooraf had gedacht. Door goed te meten, 
verkrijgen we meer inzicht in het gedrag van de constructie. Daardoor 
kunnen we maatwerk leveren, zodat er vaak minder zware ingrepen 
nodig zijn. Dat is voor een monumentaal gebouw uiteraard van groot 
belang. Ook de scheuren in de borg monitoren we nauwkeurig. Een 
belangrijke observatie is dat bij de bevingen die door de gaswinning 
worden veroorzaakt, externe omstandigheden zoals bijvoorbeeld bo-
dem en vocht, voor een belangrijk deel uitmaken hoe groot de schade 
is en wat voor schade de trillingen aanrichten.”

Meerdere factoren
Pama toont een foto van de dakrand van een ander historisch 
gebouw. Het is duidelijk te zien dat binnenkomend vocht behoorlijk 
wat schade heeft aangericht. “Zulke plekken maken een gebouw 
behoorlijk zwakker. Maar vocht kan ook op een andere manier schade 
aanbrengen. Een gebouw waar we metingen hebben verricht, heeft 
aan één zijde geen goot. Het regenwater is tientallen jaren direct 
van de muur in de grond gelopen. Dat levert zettingen op die bij een 
beving grotere problemen kunnen veroorzaken. Tijdig en goed herstel 
is dan ook van groot belang voor het behoud van een gebouw.” 
Een andere bepalende factor voor de mate van de schade is de 
bodem waarop het gebouw staat, soms in combinatie met de hoeveel-

heid neerslag die valt. Pama: “Het viel ons bij het onderzoek bij de 
Fraeylemaborg op dat de beving bij Westerwijtwerd met een kracht 
van 3,4 op de Schaal van Richter, minder schade had aangericht dan 
de beving van augustus 2018 bij Appingedam met een kracht van 1,9 
op de Schaal van Richter. Het epicentrum van de laatste beving lag op 
twaalf kilometer, terwijl de laatste beving op zestien kilometer lag. Je 
zou zeggen dat de veel zwaardere beving een groter effect zou heb-
ben op het gebouw. De hellingmeter die we hebben geïnstalleerd om 
kleine kantelingen van de fundering waar te nemen, gaf ons meer dui-
delijkheid. De borg ligt deels op een kleibodem, die in de zomer van 
2018 door een lang gebrek aan neerslag was ingedroogd en daardoor 
minder draagkrachtig was. De combinatie van zetting door droogte en 
de aardbeving, veroorzaakte scheurvorming in de gevels. De westkant 
van de borg ligt op een zandrijkere bodem, die minder gevoelig is 
voor zettingen. Aan die kant was geen schade waarneembaar.”

Blijven innoveren
Het team van BuildinG gebruikt de data die in het veld wordt verza-
meld voor een uiteenlopende verzameling aan innovaties. Zij werken 
daarbij samen met bouwbedrijven en fabrikanten van bouwmaterialen. 
Zo is er onderzoek gedaan naar trillingsabsorberend schuimbeton, die 
onder funderingen wordt aangebracht om schade door bevingen te 
beperken. Ook worden er bakstenen getest die een kleiner formaat 
hebben, waardoor ze de muur flexibeler maken en minder gevoelig 
voor scheuren. Pama toont een bakstenen muur waarin sleuven zijn 
gefreesd. “De sleuven worden gevuld met een strip van koolstof. Over 
de muur plaatsen we een koolstofnet onder een stuclaag. Hiermee 
versterken we de samenhang van de muur en vangen we de broos-
heid van de baksteen op. Het is moeilijk om zo’n visueel ingrijpende 
methode bij historische gebouwen te gebruiken, maar wellicht kunnen 
we het wel toepassen op plekken waar de muur geen hoge monu-
mentale waarde heeft. Hoe dan ook denk ik dat we met het werk dat 
we hier doen, zaken ontdekken waarmee we huizen én historische 
gebouwen beter kunnen beschermen tegen de bevingen in de provin-
cie, zodat het vele mooie in Groningen bewaard blijft.”
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Samenwerken aan aardbevingsbestendig cultureel erfgoed 

 “Je kunt niet zo maar eeuwenoude bakstenen vervangen”

Met meer dan duizend bevingen sinds de beving van Huizinge in 2012 
(3,6 op Schaal van Richter) is het geen verrassing dat het culturele 
erfgoed in Groningen aan allerlei risico’s is blootgesteld. Recente 
voorbeelden zijn de historische boerderij De Paddepoel en de vakan-
tieboerderij in het Harssensbosch bij Adorp, beide in bezit van Het 
Groninger Landschap. Op 22 mei van dit jaar liepen de gebouwen 
bevingsschade op na de zware beving bij Westerwijtwerd. 
Bouwkundig specialist Jelle Pama is een expert op het gebied van het 
analyseren en adviseren voor bouwwerken met schade veroorzaakt 
door bijvoorbeeld aardbevingen. Vanuit het innovatiecentrum BuildinG 
(Build in Groningen) in het Zernikecomplex in Groningen, onderzoekt 
hij technische oplossingen voor het herstellen van aardbevingsschade 
en de preventie van toekomstige schade. Pama: “We hebben hier in 
onze testhal van BuildinG veel apparatuur tot onze beschikking waar 
we innovaties op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen 
kunnen testen en demonstreren. Dat doen we met een team van on-
derzoekers en talentvolle studenten van de Hanzehogeschool, onder 
leiding van professor Ishan Bal, hoogleraar Earthquake Engineering, 
zeg maar aardbevingsbestendig bouwen. Professor Bal wordt wereld-
wijd gezien als één van de grote autoriteiten in dit vakgebied.”
Het team onderzoekers beperkt zich niet tot het testen in de veilige 

omgeving van het Zernikecomplex. Ook op locatie zijn de teamleden 
actief. “We onderkennen de dreiging die de aardbevingen vormen 
voor de talrijke historische gebouwen in de provincie”, zegt Pama. 
“Daarom voeren we nu al een periode metingen uit bij een aantal 
monumentale gebouwen, waaronder de Fraeylemaborg in Slochteren. 
Met de data uit de metingen hopen we nieuwe technieken te kunnen 
ontwikkelen waarmee we het cultureel erfgoed van de provincie aard-
bevingsbestendig kunnen maken en houden.”

Monitoren en meten
Het aardbevingsbestendig maken van een gebouw gebeurt meestal in 
drie stappen. Pama: “Ten eerste moet je de samenhang van het pand 
vergroten. De onderdelen als vloerbalken en wanden moeten goed 
aan elkaar vastzitten, evenals wanden onderling. Daarna moet je de 
vloeren en het dak stijver maken, zodat het pand één geheel wordt, 
zich als een stijf doosje gedraagt en meer beweging aankan. Als 
laatste kun je een extra versterking aanbrengen die een zware beving 
in de toekomst kan weerstaan. In de testhal van BuildinG hebben we 
een triltafel waar we muren kunnen testen, door een schokgolf vanuit 
verschillende richtingen na te bootsen. Zo leren we hoe een construc-
tie het best kan worden ontworpen of versterkt.”

Het cultuurhistorisch erfgoed van Groningen ontkomt 
niet aan de voortdurende dreiging van aardbevingen 
door de gas winning in de provincie. Vanuit technisch 
oogpunt wordt er niet alleen hard gewerkt aan de 
restauratie van de oude bouwwerken, maar ook aan 
de preventie van schade door bevingen. Jelle Pama, 
bouwkundig expert bij Kenniscentrum Noorderruimte 
van de Hanzehogeschool en programmaleider bij 
BuildinG, laat zien wat er wordt gedaan aan het behoud 
van borgen, steen huizen en ander historische gebouwen 
in ons landschap.

Jelle Pama bij de triltafel waar een muur getest wordt: “Door goed te meten, 
krijgen we meer inzicht in het gedrag van de constructie.”

Mariakerk 
Oosterwijtwerd

Sint Hippolytuskerk
Middelstum



naar die oorspronkelijke kloostermoppen 
met verschillende functies. De kleur en de 
vorm maken dat ze volledig passen binnen de 
context van de omgeving. Het is immers heel 
normaal om een kloostermop in het gras te 
zien liggen op een plek waar ooit een kerkje 
stond.”

Groninger klei
Borchert ontwerpt de gedenkstenen en 
voorziet ze van een inscriptie. Als grondstof 
gebruikt hij Groningse rode klei. “Aanvanke-
lijk was het wel een zoektocht naar de juiste 
klei. Ik heb verschillende soorten gebruikt, 
zelfs slib uit de kwelders. Maar dat bleek 
minder goed bruikbaar als materiaal voor 
kloostermoppen.” De Groninger klei wordt nu 
geleverd door Steenindustrie Strating in Oude 
Pekela. Strating past voor de kloostermoppen 
éénmalig de productie aan. Borchert: “De klei 
wordt na productie onder de grond bewaard, 
zodat het de juiste consistentie houdt tot het 
moment daar is om te worden bewerkt. Ik 
vind het ook wel een mooie gedachte dat het 
materiaal voor de stenen van de eeuwenoude 
steenindustrie komt die het landschap heeft 
helpen vormgeven.”

Terwijl werkzaamheden aan de Wierdebegraafplaats Wierum in 
volle gang zijn, werkt beeldend kunstenaar Martin Borchert aan de 
gedenkstenen die op de graven komen te liggen. Zijn ontwerp is 
een ode aan de cultuurhistorische waarde van de wierde en aan de 
baksteen, die een grote stempel op het landschap heeft gedrukt.

Martin Borchert 
op de wierde
van Wierum

2322

Martin Borchert vond inspiratie 
in de historie van de wierde

Groningse kunstenaar Martin Borchert kijkt 
de verte in vanaf de wierde in Wierum. Achter 
hem het oude kerkhofje van Wierum en voor 
hem het perceel dat straks als natuurbegraaf-
plaats weer één wordt met het landschap. 
Het kwam niet helemaal uit de lucht vallen dat 
Borchert werd gevraagd om gedenkstenen 
voor de begraafplaats te ontwerpen. “Voor 
de prijsvraag van de Buitendijkse Wierde bij 
Noordpolderzijl in 2015 had ik al iets vergelijk-
baars bedacht, de Wierde van Geesten met 
Kloostermoppen als gedenkstenen voor over-
ledenen. Ik had me toen laten inspireren door 
het Groningse landschap met zijn wierden en 
kerken. Het toeval wil dat naast de begraaf-
plaats in Wierum de kerk in de 19e eeuw is 
afgebroken. Zo herinneren de kloostermop-
pen hier ook nog aan dat oude kerkje.”

Revolutie
Borchert toont foto’s van een aantal voorbeel-
den van gebakken kloostermoppen. “Toen 
kloosterlingen erachter kwamen dat je met de 
vorm van de kloostermop uit klei kon variëren 
door de mal aan te passen, betekende dit 
een revolutie voor de bouw van kerken en 
kloosters. Voor die tijd moesten specifiek 
gevormde ornamentstenen uit bijvoorbeeld 
zandsteen worden gehakt. Nu konden ze op 
een vrij eenvoudige manier stenen maken die 
exact de vorm hadden die op verschillende 
plekken in de bouw nodig was. Je kon simpel-
weg een steen maken met bijvoorbeeld uit-
sparingen voor sponningen van ramen, of met 
verdikkingen en rondingen op plaatsen waar 
de constructie extra stevigheid nodig heeft. 
De stenen die ik heb ontworpen, grijpen terug 
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Een kloostermop als gedenksteen 
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Steenindustrie Strating is de laatst overgebleven werkende 
steenfabriek van Groningen. En dan te bedenken dat er in de 
hoogtijdagen van de steenindustrie ruim zestig steenfabrieken 
actief waren in de provincie. Hoewel er veel is veranderd, 
worden de bakstenen nog steeds gebakken van echte 
Groningse klei.

“Alle klei voor onze stenen komt 
nog steeds uit Groningen”

“Dit is nou een kloostermop.” Geert Jan, één van de broers Strating 
die Steenindustrie Strating runnen, legt een enorme baksteen op 
de tafel. “Hier is de geschiedenis van de baksteen mee begonnen 
in Groningen. De gebakken kloostermop is eigenlijk een kopie van 
de tufstenen variant die uit Duitsland werd gehaald, de steen waar 
de oorspronkelijke kloosters van zijn gebouwd. Na verloop van tijd 
kwamen de kerkenbouwers er wel achter dat het niet zo’n handig 
formaat was. Een kloostermop heeft zo’n enorm formaat dat de steen 
praktisch niet te drogen is. En omdat dat drogen op natuurlijke wijze 
en vaak buiten gebeurde, had je per jaar maar een hele korte tijd om 
stenen te fabriceren. Met de tegenwoordige technieken is het ook 
praktisch niet haalbaar om kloostermoppen te bakken. Het wordt in 
ieder geval zo duur dat het voor ons niet uit kan.”

IJzergehalte
Strating levert de klei die wordt gebruikt voor de kloostermoppen 
die straks als gedenkstenen op de natuurbegraafplaats bij de wierde 
Wierum komen te liggen. Het is een klei die de voor Groningen zo 
typische rode steen oplevert. “De Groninger klei heeft een hoog ijzer-
gehalte”, zegt Strating. “En dat niet alleen, doordat andere metalen 
ontbreken in de grond krijgen gebakken stenen die rode roestkleur. 
Dat neemt niet weg dat wij uiteraard ook stenen in andere kleuren 
kunnen leveren. Maar altijd met dezelfde klei als basis.”  

Hobbels
Strating is de laatste nog werkende steenfabriek in Groningen. “Mijn 
betovergrootvader Geert Strating, die eigenlijk reder en scheeps-
bouwer was kocht de fabriek in 1883 van de familie Hilbrandie. In de 
hoogtijdagen van de steenindustrie, zo tussen 1900 en de Eerste 
Wereldoorlog, waren er ruim zestig steenfabrieken in Groningen. De 
kleinzoon van Geert was eigenlijk de eerste echte stenenman in de 
familie. Hij leerde ervoor in Duitsland en had innovatieve ideeën voor 
ringovens, kleiopslag en productieprocessen. Ik heb nog een fraaie 
verzameling van zijn werktekeningen van hem uit de jaren 20 van 
de vorige eeuw.” Hoewel er veel is veranderd in de productie en het 
distributiekanaal van Strating is één onderdeel altijd hetzelfde geble-
ven. Strating: “De klei wordt nog steeds in Groningen gewonnen. We 
werken in de kleiwinning samen met boeren en natuurbeheerders. 

Iedere gedenksteen op de Wierdebegraaf
plaats Wierum wordt apart gebakken. Die 
stenen zijn overigens niet het enige her
kenningspunt. Ook mensen die ervoor kie
zen om geen steen op hun graf te nemen, 
kunnen door de nabestaanden worden 
teruggevonden. Iedere eigenaar ontvangt 
een gpscoördinaat met de exacte locatie 
van het graf. Meer weten over de Wierde
begraafplaats Wierum? 
Kijk dan op: www.wierdebegraafplaats.nl

Tegenwoordig schillen we een laag van maximaal 50 centimeter 
van het land. Voor boeren kunnen we daarna eventuele lastige 
hobbels uit het land halen en het egaliseren. Als we met natuurbe-
heerders samenwerken, kunnen we een steentje bijdragen aan het 
natter maken van het land door de bodem te verlagen zodat het 
grondwater hoger komt te liggen.”

Ontwerp gedenkstenen

Geert Jan Strating
in de steenfabriek



 

    

Klaai

Wim de Boer is keramist te Winsum. Friese oorsprong, woont al heel lang in Grunn’n. Zijn 
atelier “t Voorend” bevindt zich voorin een voormalige boerderij aan de Hoofdstraat. Wim zat in 
het onderwijs maar was, en is, vooral kunstenaar. Met een passie voor klei. In zijn atelier staan 
handgevormde vazen, schalen en allerlei andere bijzondere objecten. 
Toen hij als beginnend docent in school naar klei zocht voor de handenarbeidles, vond hij niks. 
Waar vind je goeie klei als je in Winsum woont? Bij steenfabriek Lombok! Erheen dus in de 
Deux Cheveaux ( jazeker, mét lang haar, baard en corduroy broek).
Hij mocht gerust een paar versgeperste natte stenen mee naar school nemen. Hij mocht 
zelfs de maaksels van de kinderen terug komen brengen. De stokers zetten de kunstwerkjes 
gewoon tussen de stenen in de oven. Vonden ze geen moeite.
Door Lombok raakte Wim definitief in de ban van klei. Hij vond het een schitterend gezicht 
zoals het spul destijds over het Winsumerdiep naar de steenfabriek vervoerd werd. Een klein 
motorbootje met daarachter twee grote loodzware pramen vol klei. Hij vertelt hoe de verse 
klei in grote kneedmachines werd voorbereid, hoe het als een vette grijze balk uit de kleipers 
kwam. 
En dan de oorsprong van de klei. Het besef dat de zee eeuwenlang verweringsmateriaal 
afkomstig uit de bergen met zich mee voerde, het in flinterdunne laagjes op het wad neerleg-
de, daarmee gestaag het land vormend zoals wij het nu kennen, dringt diep tot hem door. 
Als hij door het landschap fietst, ziet hij voor zich hoe het hier ooit geweest moet zijn. Hij 
“leest” het landschap, zoals hij het zelf zegt. De invloed van de zee, de geulen, de wierden, 
het oude Hunzedal, het Reitdiepdal. Dat alles inspireert hem tot op de dag van vandaag bij het 
maken van zijn kunstwerken. 
In zijn kelder bewaart hij een mooie klei-collectie, met vermelding van de vindplaats. Graag 
gebruikt hij klei die past bij een werkstuk. Zoals de kommetjes die hij voor FC Groningen 
maakte, vervaardigd van klei uit de grond van het voormalige Oosterparkstadion. 
De steenfabrieken zijn inmiddels allemaal verdwenen, op Steenindustrie Strating in Oude 
Pekela na. Wim komt er graag. Logisch. Daar staat een 5e generatie Strating aan het roer. Die 
weet helemáal alles over klaai. 

F
o

to
g

ra
fi

e
 A

rt
e

m
is

ia
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y

COLUMNHANNEKE KAPPEN

F
o

to
g

ra
fi

e
 A

rt
e

m
is

ia
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y

MIEN GRUNNEGER LAAND

“We zijn met zijn zessen, een groepje gepensioneerde kerels van allerlei pluimage die 
één ding gemeen hebben: we hebben allemaal aansturingsfuncties gehad. Veel overleg
gen, vergaderen en met ons hoofd werken dus. Nu we met pensioen zijn, compenseren 
we dat eigenlijk. We hebben allemaal de passie ontwikkeld om met onze handen te 
werken. En we willen graag buiten zijn, met de natuur bezig.”

“We werken als vast team, elke woensdag en donderdag, telkens ergens anders in de 
terreinen van Het Groninger Landschap, maar vaak in Rayon Oost. Dat doen we al ruim 
vijf jaar. We knotten wilgen, we doen ander snoeiwerk en zeker in het najaar hebben we 
het daar erg druk mee. Maar we repareren ook wel hekken of bordjes, of doen ander 
klein onderhoudswerk. Eigenlijk doen we alle werkzaamheden die vaak blijven liggen, 
omdat het te klein is om uit te besteden. Lekker buiten zijn, en met onze handen bezig. 
We hebben een hoop lol met elkaar, én we helpen Het Groninger Landschap en de 
natuur. Voor ons kan dat niet mooier!”

Peter Zweep
coördinator Groene buitenmedewerkers rayon oost

Groene buitenmedewerkers

Mien Grunneger Laand is een rubriek 
waarin onze vrijwilligers over hun speciale 
plek in het Groninger landschap vertellen. 
Vrijwilligers zijn enorm belang rijk voor het 
werk van Het Groninger Landschap. Wilt 
u ook vrijwilliger worden? Mail dan naar 
vrijwilliger@groningerlandschap.nl of bel 
met Marije van der Veen op 050-3135901

24 25



Sara de Klein (13)
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Anne ging op zondag een visje eten in 
Zoutkamp. Al etende bladerde hij daar door 
een tijdschrift; dat bleek de Golden Raand 
te zijn. Daarin las hij dat je jeugdboswachter 
kunt worden bij Het Groninger Landschap. 
Dat leek hem geweldig. Er was echter een 
probleem: hij woont in Kollum, en dat ligt 
in Friesland. Gelukkig wel vlakbij de Oude 
Lauwers; een gebied van ons. Zo werd hij de 
eerste en enige Friese jeugdboswachter van 
Het Groninger Landschap. Anne is helemaal 
in z’n element bij onze festivals. Hij is samen 
met mij de enige die dit jaar alle festivals in 
z’n geheel heeft meegemaakt. Voor mij is 
het gaaf om te zien hoe Anne daar andere 
deelnemers enthousiast maakt voor water-
beestjes. Het Groninger Landschap heeft 
nu ruim vijf jaar Jeugdboswachters - zoals 
Sara, die zich hiernaast voorstelt. Sara had 
ik twee jaar geleden in de les en ik ken maar 
weinig leerlingen die zo gretig de informatie 
opslokte zoals zij dat deed. Ze meldde zich 
toen ze elf jaar was, helaas net iets te jong. 
Wat was ze blij toen ze twaalf werd en jeugd-
boswachter mocht worden in de Oosterpol-
der, haar achtertuin. Jeugdboswachters zijn 
heel verschillend, maar ze hebben gemeen 
dat ze vooral buiten willen zijn. Voor de een 
blijft het hobby, de ander inspireert het tot 
beroepskeuze. Twee vroegere jeugdbos-
wachters, Marjolein en Jesper, volgen een 
leer-werktraject bij Het Groninger Landschap. 
Vorige week bezocht ik Thom. Thom had ik 
in augustus in de klas. Hij viel op door zijn 
natuurkennis, dus attendeerde ik hem op 
het jeugdboswachterschap. Daar moest hij 
eerst over nadenken. Na een tijdje belde hij 
naar ons kantoor: hij had besloten dat hij het 
wilde. Zijn vader vertelde me dat dit typerend 
is voor Thom: hij doet alles goed overwogen. 
Ze wonen op een prachtplekje vlakbij Appin-
gedam met een ijsvogel, kerkuil, torenvalk en 
buizerd in de tuin. Met Thom hebben we er 
weer een fantastische jeugdboswachter bij!   

COLUMN: MICHEL VAN ROON 

Jeugdboswachters zijn de ogen en oren 
van onze natuurbeheerders. Ben je tus
sen de 12 en 18 jaar en lijkt dit jou ook 
wat? Stuur dan een mailtje naar Michel 
van Roon, coördinator jeugdeducatie:  
m.vanroon@groningerlandschap.nl

JEUGDBOSWACHTERS

“Natuur is altijd al mijn hobby 
geweest en ik wilde er meer 

voor doen. Ik wil er voor zorgen. 
Als ik in de Oosterpolder loopt, 

voel ik me vrij en word er  
rustig van.”

“Ik vind het mooi om te zien hoe 

alles groeit en hoe het groen zich 

ontwikkelt. Vooral bomen. 

Ze hebben iets wat ze 

bijzonder maakt. Speciaal. 

Ze geven ons leven.” 

Ik weet dat in de Oosterpolder een 
dassenburcht zit. Ik heb ze nog niet 

gezien helaas. Dat moet een heel 
bijzondere ervaring zijn.”

26 27
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“Ik wist niet dat ze er mee bezig was. En ja, 
die reportage over Dijkhuis, dat is een vorm 
van fotografie die ik echt graag doe. Aan dit 
soort reportages kan ik echt tijd besteden. 
Het is niet het bekende snelle nieuwswerk. 
Het voelt voor mij echt als waardering dat 
iemand de schoonheid van mijn foto’s ziet 
en er een schilderij van maakt. Dat zij nu 
besluit dat het terecht komt bij het Thies 
Dijkhuisfonds vind ik prima!” 

Unieke gift: schilderij Thies Dijkhuis 

Schilderij wordt bij opbod verkocht

Het Groninger Landschap heeft een unieke 
gift ontvangen van Annemarie van der 
Hoeven uit Ter Apel. Zij schilderde een 
portret van Thies Dijkhuis, de laatste boer 
van Euvelgunne. Ze geeft het schilderij 
nu aan Het Groninger Landschap om het 
bij opbod te verkopen. Geïnteresseerden 
kunnen er een bod op doen en de 
opbrengst komt ten goede aan het Thies 
Dijkhuisfonds. 

Annemarie van der Hoeven zag in december 
2014 een fotoreportage in het Dagblad van 
het Noorden staan van Dijkhuis en was zo 
geraakt door een van de foto’s dat ze besloot 
die na te schilderen voor haar schildercursus 
die ze volgde bij Monique Blaak in Sellingen. 
“De sfeer die de foto opriep, de grijstinten, 
de boer die echt ‘boer’ is en dan met die 
blaarkop in het echte Groninger licht…dat 
raakte me zó! Om voor een cursus een foto 
na te schilderen, dat doe je eigenlijk niet. 
Maar bij deze foto moest dat toch kunnen 
vond ik. Ik had het schilderij nog helemaal 
niet af toen het overlijdensbericht van 
Dijkhuis kwam. Bizar eigenlijk dat ik bezig 
ben met een schilderij van iemand die ik 
niet ken. Dan ben ik met zijn beeltenis bezig 
terwijl ik hoor dat hij net overleden is... Ik 
heb het afgemaakt en ik heb er erg positieve 
reacties op gekregen.” 
Van der Hoeven besloot het schilderij aan 
Het Groninger Landschap te doneren, toen 
ze hoorde dat ze zelf ernstig ziek was. “Toen 
het Thies Dijkhuisfonds werd opgericht 
dacht ik: dat schilderij hoeft niet in mijn 
nalatenschap te zitten want dan gaat het naar 
iemand die er waarschijnlijk niks mee heeft. 
Het zou mooi zijn als het naar iemand gaat 
die meer binding met Thies Dijkhuis heeft. 
Dat doet ook meer recht aan de intentie 
en het gevoel waarmee ik het geschilderd 
heb. Het Groninger Landschap kan het nu 
verkopen en de opbrengst komt dan aan het 
fonds ten goede.” 
Corné Sparidaens die namens het Dagblad 
van het Noorden de fotoreportage van 
Dijkhuis maakte vindt dat Van der Hoeven er 
een mooi schilderij van heeft gemaakt. 

Annemarie van  
der Hoeven bij het 
schilderij

GIFTEN EN LEGATEN

Geïnteresseerden in het schilderij kunnen er 
op bieden via www.groningerlandschap.nl/
schilderijthiesdijkhuis en het moet minimaal 
150 euro opbrengen. De actie loopt t/m  
31 januari 2020. Via de website kan ook 
direct gedoneerd worden. Alle bijdragen 
worden volledig gebruikt voor de instand
houding van de boerderij van Dijkhuis en 
het beheer van de Hunzezone nabij de stad. 

“Natuur is altijd al mijn hobby 
geweest en ik wilde er meer 

voor doen. Ik wil er voor zorgen. 
Als ik in de Oosterpolder loopt, 

voel ik me vrij en word er 
rustig van.”



Winnaar weekendje 
Buitenleven vakanties

Hedwig Hartmans uit Sellingen is de winnaar 
van een weekendje in een vakantiewoning 
van Buitenleven vakanties. Van maart tot en 
met oktober stond onze promotieteam op tal 
van activiteiten, fairs en festivals in de provin-
cie Groningen. Daar konden mensen raden 
hoeveel schelpen er in de pot zaten en maak-
ten daarmee kans op een weekendje weg. 
In de pot zaten 6658 schelpen en Hedwig 
Hartmans zat er het meest dichtbij met 6666 
schelpen. Wij wensen haar een heerlijk verblijf 
toe in één van de vakantiewoningen!

Nalaten aan Groninger 
natuur en erfgoed

Het Groninger Landschap opnemen in uw 
testament is een prachtige manier om natuur 
en erfgoed in Groningen te beschermen en 
behouden. Ook voor volgende generaties. 
Want wat is Groningen zonder de grutto, 
kluut of zeehond. Wat als niemand aandacht 
zou hebben voor onze wierden, borgen en 
monumentale boerderijen?  

Geef dichtbij 
U kunt helpen door Het Groninger Landschap 
op te nemen in uw testament. Wilt u meer 
weten over deze bijzondere manier van 
schenken aan Het Groninger Landschap? 
Of wilt u bij leven al in gesprek over het 
oormerken van uw nalatenschap? Neem dan 
contact op.

Samia Mulder
medewerker communicatie en 
fondsenwerving
050  313 59 01 
s.mulder@groningerlandschap.nl 

Het werk van Stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij, 
Vrienden (bedrijven en sponsoren) en Beschermers (donateurs). Stichting Het Groninger Landschap is in bezit van het CBF-Keur, een onafhankelijk keurmerk 

voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. 
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GIFTEN EN LEGATEN

Dit najaar hebben we 3.000 euro ontvangen van het Jaap van Duijnfonds voor een uit-
breiding van de oeverzwaluwwand in de Lettelberterpetten. Hiermee kunnen we de wand 
uitbreiden en 120 broedlocaties realiseren. De oeverzwaluw komt zeer regelmatig en in grote 
getale voor in De Onlanden, maar in het hele natuurgebied was geen geschikte broed-
gelegenheid voor de soort aanwezig. Daarom is in 2015 een permanente broedlocatie ge-
creëerd bij de Lettelberterpetten, van 60 broedmogelijkheden. Nu de wand definitief ontdekt 
is door de oeverzwaluwen (59 van de 60 broedplekken was het afgelopen broedseizoen 
bezet) was dit het moment om de wand uit te breiden. 

Handyman steunt 
provinciale Landschappen 

Met de opbrengst van ingezamelde cartrid-
ges wil onderdelenwinkel Handyman een 
bijdrage leveren aan natuur en landschap 
dicht bij huis. Per jaar haalt Handyman 
300.000 lege cartridges uit het milieu. De 
cartridges worden gerecycled om ze een 
tweede leven te geven. 
Voor Handyman is het een logische stap om 
de opbrengst van de lege cartridges aan 
de provinciale Landschappen te schenken, 
zegt Wilco de Groot. “Het groen en milieu 
zit in ons DNA. Al jarenlang verkopen wij 
producten die de levensduur van huishou-
delijke apparaten verlengen. We merken dat 
het bewustzijn voor natuur en milieu ook bij 
onze klanten groeit. Onze ambitie is dan ook 
om iets te betekenen voor de natuur èn voor 
onze klanten. Hoe mooi is het dat we met 
deze actie kunnen bijdragen aan de natuur 
dicht bij huis? Een ambitie die komt vanuit 
onze hele organisatie.” 
Cartridges kunnen in de provincie Gronin-
gen worden ingeleverd bij de Handyman-
filialen in Veendam (Winkler Prins Passage 
11) en Groningen (Oude Ebbingestraat 52).

In herinnering van

Dit najaar hebben we een donatie mogen 
ontvangen van The International School of 
Analytical Psychology Zurich, in herinnering 
aan de heer H.W. Bolt, de vader van één van 
hun werknemers. De heer Bolt is dit najaar 
overleden. Hij had veel passie voor het 
Groninger landschap en daarom is besloten 
om in zijn nagedachtenis een donatie te 
doen van CHF 200,- aan onze stichting. 

50 Fruitbomen voor
Steenfabriek Rusthoven

Stichting Groninger Oude Kerken bestaat dit 
jaar 50 jaar. Om dit te vieren hebben ze 50 
fruitbomen aan Het Groninger Landschap 
geschonken. Deze krijgen een plekje bij 
Steenfabriek Rusthoven. Het Groninger 
Landschap heeft de steenfabriek dankzij 
een particuliere gift kunnen aankopen 
en werkt nu samen met de gemeente 
Loppersum en de provincie Groningen aan 
een herstelplan. Met de fruitbomen is een 
prachtig begin gemaakt. Stichting Groninger 
Oude Kerken, bedankt!

ze teveel vergiftigde muizen hadden gegeten. Het is maar weer een 
boodschap dat dat gif de voedselketen in trekt en dus ook elders in 
die keten slachtoffers maakt. Als je de muizen wilt vangen, doe dat 
dan op een andere manier. Gebruik muizenvallen of iets dergelijks. 
Maar gebruik geen gif!”

Bijenwolf in Bourtangerveld, 
schorzijdebij op de kwelderdijk 

De zandgronden bij Bourtange hebben sinds deze zomer een nieuwe 
bewoner: de bijenwolf. De bijenwolf is een solitair levende wesp, een 
graafwesp, die specifiek jaagt op honingbijen. De wesp verdooft ze en 
neemt ze mee naar haar broedgang in de grond. De gang is gemid-
deld zo’n halve meter lang, met aan het eind een vijftal vertakkingen 
met een apart broedkamertje. In elke kamer legt moeder bijenwolf 
een paar bijen en op één daarvan legt ze een eitje. De larve van de 
bijenwolf eet vervolgens de bijen op. Doordat de bijen niet dood zijn 
maar verlamd, blijven ze vers voor de jonge bijenwolf. Als de larve 
zo’n vijf stuks bijen ter consumptie heeft, wordt het uiteindelijk een 
vrouwtjes bijenwolf. Heeft de larve slechts twee verlamde bijen als 
dieet, dan groeit de larve de volgende zomer op tot een – kleiner – 
mannetje. Voor Nederland is de soort niet algemeen. Het is voor het 
eerst dat de bijenwolf in het Bourtangerveld is waargenomen.

28

NIEUWS UIT DE NATUUR

29

De uilenwerkgroepen in Groningen worden er vrolijk van: het was een 
uitstekend muizenjaar en kerkuil en ransuil hebben daardoor onwer-
kelijk veel jongen kunnen grootbrengen. “Veel meer dan in andere 
jaren”, grijnst André Eijkenaar van de kerkuilenwerkgroep Groningen. 
“We kregen meldingen van nesten met zes, zeven, acht eieren. Die 
kwamen ook allemaal uit en vrijwel alle jongen haalden het nog ook. 
Zo telden we in de uilenkast bij de Ennemaborg acht jongen.” Het 
meest bizar vond Eijkenaar een melding van een boer die zei dat hij 
een kerkuilennest in de schuur had met elf eieren. “Dat zijn meestal 
getallen waarvan ik denk dat het gewoon twee vrouwtjesuilen zijn die 
samen tot zo’n eieraantal komen. Dan zijn ze niet bevrucht en komt 
er niks uit. Ik zei dan ook tegen die boer dat het zeer waarschijnlijk 
niks zou worden. Belde hij me later om te zeggen dat ze allemaal uit 
waren gekomen. En het waren inmiddels twaalf eieren. Bleek het toch 
gewoon één kerkuilenpaartje!” Ook de ransuilen deden het goed vol-
gens Eijkenaar evenals de velduilen. Maar een jaar met veel muizen 
heeft een donkere keerzijde. “Mensen hebben dan ook last van die 
diertjes en sommigen gebruiken gif om de muizen te bestrijden. Het 
probleem is dat de uilen dan soms vergiftigde muizen eten. Dat gif 
hoopt zich in hun lijven op, totdat het teveel is. Dan gaan ze dood. Ik 
kwam zo laatst in een schuur, waar vier jonge kerkuilen op de grond 
lagen. Helemaal klaar. Net goed genoeg gegroeid om uit te kunnen 
vliegen en dan liggen ze daar opeens dood. Uit onderzoek bleek dat 

Kerkuil

Gift Jaap van Duijnfonds  
voor oeverzwaluwwand  
Lettelberterpetten 

Uitstekend muizenjaar voor uilen heeft keerzijde
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De onderberm van de zeedijk bij de Dollardkwelders was het terrein 
van een kolonie schorszijdebijen, een zeldzame soort graafbij. Alleen 
op de Waddeneilanden en in Zeeland komen deze bijen wat algeme-
ner voor. 
De schorzijdebijtjes zijn ongeveer één tot anderhalve centimeter 
groot. Ze graven hun nestgang uit in zandgrond, soms met honderden 
bij elkaar per vierkante meter. Bij de kwelderdijk werden er meer dan 
150 geteld. De schorszijdebij voedt zich vooral met zeeaster. Eind 
augustus en september bloeide de zeeaster in dit gebied volop. De 
schorzijdebij vliegt maar zo’n zeven weken rond en sterft daarna. De 
soort overwintert door de larven die in de nestholtes met voldoende 
voedsel de winter doorkomen.

Koninginnenpage in De Onlanden

De koninginnenpage wordt steeds noordelijker in Nederland waarge-
nomen. Zo’n twee jaar geleden moest je voor deze grote en opvallen-
de vlinder vooral in het zuiden van Nederland zijn, Limburg en Zeeuws 
Vlaanderen. Vooral de laatste twee jaar, met warme zomers, leggen 
de vlinders grotere afstanden af en komen dan zelf tot aan de Wad-
deneilanden voor. Recentelijk werden er twee geteld in De Onlanden. 
Daar was de soort nog niet eerder waargenomen.
De Koninginnepage is een prachtige vlinder, de grootste die in 
Nederland vliegt. De soort is afhankelijk van schermbloemige planten- 
en kruidensoorten, maar ze leggen ook eitjes op het loof van peen, 
venkel, kervel en dille. Ze hebben erg veel nectar nodig en overwinte-
ren uiteindelijk als pop, onder in de kruidlaag, aan de stengel van een 
waardplant. Ze kunnen in allerlei soorten terreinen voorkomen, van 
natuurgebieden tot moestuinen en bloementuintjes. 
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Kleine plevier ontdekt broedeiland Breebaart-
polder

Het broedeiland in de Breebaartpolder is het afgelopen jaar op-
geknapt. Er liggen verse schelpen en de gracht er omheen is uit-
gediept. Vlak voor het broedseizoen was het klaar en direct hebben 
er 58 vogelparen gebroed. Het ging om 51 stel kluten, vier paartjes 
scholeksters, twee paar kleine plevieren en een kokmeeuw-stelletje. 
Volgens natuurbeheerder Silvan Puijman is dit broedsucces een heel 
goed resultaat voor een eerste jaar waarbij de locatie door de vogels 
nog ontdekt moet worden. “De echte pionierssoorten voor zo’n locatie 
zijn kluten. Daar had ik dus wel een aantal van verwacht. Maar vooral 
die twee nesten van kleine plevieren is bijzonder. De soort wordt 
niet zo vaak in polder Breebaart gezien en er heeft er nog nooit een 
gebroed. En nu dus twee nesten! Het is een erg mooi vogeltje, lijkt 
een beetje op een bontbekplevier, maar met een mooie gele ring om 
de ogen. Het is niet echt een zeldzame soort, maar ook zeker niet 
algemeen. Die kleine plevier zoekt vooral braakliggend terrein op en 
broedt ook veel op bouwterreinen. Het probleem daarbij is dat daar 
veel menselijke verstoring is en dus mislukken veel nesten. Het is een 
opvallende soort voor dit broedeiland maar hier kunnen ze in ieder 
geval wel in alle rust hun jongen groot brengen.”

Schorzijdebij op 
zeeaster

Kleine plevier
op broedeiland

Bijenwolf met
prooi
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VRIENDEN VAN HET GRONINGER LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt ge steund door vele bedrijven en organisa ties. Deze Vrienden maken het  

be schermingswerk mede mogelijk. Hieronder een overzicht van alle organisaties die de stichting sponsoren. 

Algemeen Belang | DELA

Bano

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Caraad Belastingadviseurs B.V.

Coöperatie voor Agrarische  

 Bedrijfsverzorging Abiant U.A.

Delftechniek

Ecosensys

Eneco Holding N.V. 

Gallagher Europe B.V.

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Groningen Seaports

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

Immens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe B.V.

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

Moving Spirits

NNZ B.V.

Nouryon   

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen 

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding B.V.

TRUSTUS Capital Management B.V.

Unet

Van Delden Bouw 

Vertisol / Gebr. Plat B.V.

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging


