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Nivelleren is weer helemaal terug in de politiek, maar was nooit de 
sterkste kant van de provincie Groningen. Dat is gepaard gegaan 
met veel armoede, maar heeft aan de andere kant van het spectrum 
ook iets moois nagelaten: de Groninger borgen. Wat ooit het privé-
domein was van rijke families, is nu weer grotendeels opengesteld 
voor het publiek. Dat geeft volop ruimte om te genieten van deze 
historische gebouwen, hun rijke collecties en prachtige tuinen en 
parken. Maar ook zorgen over de instandhouding. De huidige eige-
naren, veelal stichtingen waaronder Het Groninger Landschap, zijn 
minder kapitaalkrachtig dan hun voorgangers. Alle zeilen moeten 
worden bijgezet om het intensieve onderhoud te kunnen betalen. 
Op de valreep van 2012, het ‘jaar van de historische buitenplaats’, 
geeft deze Golden Raand volop aandacht aan de borgen, de Gro-
ningse versie van de buitenplaats.
In feite laten de borgen zien dat economie en ecologie in het ver-
leden heel goed samengingen. Die draad pakken we nu weer op in 
de Eems-Dollard. Vanaf de dijk lijkt dit een ongerept natuurgebied, 
maar de praktijk is helaas anders. Als gevolg van intensief baggeren 
is het water vele malen troebeler dan onder natuurlijke omstandig-
heden. Dat leidt er toe dat er elke zomer perioden zijn dat het water 
zuurstofloos is. De leefomstandigheden voor vissen, en uitein-
delijk ook voor vogels en zeehonden, zijn daardoor dramatisch 
verslechterd. In de Eems-Dollard zijn economie en ecologie op dit 

moment dus duidelijk uit balans. Het is onder deze omstandig-
heden zeer verheugend dat bedrijfsleven, overheden en natuur-
organisaties elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk streven 
om de ecologische ontwikkeling en de economische ontwikkeling 
met elkaar in balans te brengen. Door in te zetten op duurzame en 
groene sectoren van het bedrijfsleven, maar ook door vestiging of 
uitbreiding van bedrijven direct te koppelen aan een bijdrage aan 
het ecologisch herstel van de Eems-Dollard. Het Groninger Land-
schap gaat zich hier met veel energie voor inzetten en hoopt op 
korte termijn concrete resultaten te kunnen melden.
De ontwikkelingen in de Eems-Dollard sluiten aan op de trend 
dat de overheid een stapje terug doet en bedrijven, instellingen 
en inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun directe 
omgeving. Ook Het Groninger Landschap moet zijn positie bepalen 
in dit veranderende speelveld. Wij hechten daarbij zeer aan de 
mening van onze Beschermers. In deze Golden Raand vindt u 
een enquête met elf vragen over de toekomst van Het Groninger 
Landschap. Ik hoop dat u even de moeite wilt nemen de vragen te 
beantwoorden en ons daarmee te helpen een goede toekomstvisie 
te ontwikkelen. 

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap



Maar borgen en buitenplaatsen zijn meer dan alleen prachtig cultureel erfgoed. 
We kunnen er leren en recreëren. De paddenstoelentocht en het sprookjesfestival 
waren daar een goed voorbeeld van. Duizenden mensen wisten de poort van de 
Ennemaborgh te vinden. En net zoveel mensen hadden een geweldige dag. Zo 
blijven deze unieke locaties een belangrijke rol vervullen in onze samenleving. 
Het zijn nog steeds plaatsen waar we de sleur van alledag kunnen ontvluchten. 
Het zijn zonder twijfel plekken waar we als Stichting Het Groninger Landschap 
en beschermers, trots en zuinig op mogen zijn, voor nu en voor vele jaren in de 
toekomst.
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De bezoekerscentra van Het Groninger Landschap heten buitenplaatsen: de 
plekken waar samenkomt voordat je naar buiten gaat. Maar de stichting heeft meer 
buitenplaatsen, de historische buitenplaatsen uit de tijd dat welgestelde burgers 
een buiten hadden, om tot rust te komen van het hectische leven in de stad. In dit 
nummer nemen we een kijkje op de buitenplaatsen en borgterreinen, we duiken 
de geschiedenis in, kijken naar architectuur van de gebouwen en naar de natuur 
van deze unieke gebieden. Groninger borgen en buitenplaatsen zijn prachtig 
historisch erfgoed en waard om in volle glorie te worden behouden voor ons en het 
nageslacht.
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De resultaten die Het Groninger Landschap 
heeft geboekt, zijn te danken aan de inzet 
van medewerkers en vrijwilligers en de 
steun van overheden, bedrijven en Bescher-
mers. De afgelopen jaren heeft de stichting 
een flinke groei doorgemaakt door de 
realisatie van de Ecologische Hoofdstruc-
tuur. In het Reitdiepdal en het Zuidlaar-
dermeergebied kon het areaal beschermde 
natuur flink worden uitgebreid. Er zijn 
grote stappen gezet om in Groningen een 

samenhangend netwerk van natuurgebie-
den te realiseren. Hierdoor is de leefruimte 
voor planten en dieren sterk verbeterd. Er 
leven weer bevers, otters en zeearenden in 
de provincie Groningen, iets wat tot voor 
kort ondenkbaar was. 
Ook op het gebied van erfgoed maakte de 
organisatie een flinke ontwikkeling door. 
In relatief korte tijd werden vijftien molens 
verworven. Samen met een aantal borgen 
en boerderijen is een mooie collectie van 

monumentaal erfgoed opgebouwd en is 
Het Groninger Landschap een erkende 
monumentenorganisatie. 

Blijvend beschermd
Successen uit het verleden leveren bij Het 
Groninger Landschap gelukkig ook garan-
ties voor de toekomst. Want alles wat ooit 
is aangekocht, is blijvend beschermd. Dat 
betekent niet dat we op onze lauweren kun-
nen gaan rusten. De afgelopen jaren heeft 
de Rijksoverheid afstand genomen van haar 
verantwoordelijkheid voor natuurbeleid. 
Als provinciale organisatie vinden wij het 
een goede zaak dat deze verantwoordelijk-
heid bij de provincies is komen te liggen, 
maar de bezuinigingen die daarbij zijn 
doorgevoerd zijn buitenproportioneel. Niet 
alleen het afronden van de Ecologische 
Hoofdstructuur is daarmee in het gedrang 
gekomen, maar ook het beheer van de be-
staande natuurgebieden.
Het is duidelijk dat het speelveld waarin 

Het Groninger Landschap opereert, in korte 
tijd sterk is veranderd. Het is daarom een 
goed moment om stil te staan bij de positie 
die we daarin innemen en om een agenda 
voor de komende jaren te formuleren. 
Als organisatie gaan we hier de komende 
maanden mee aan de slag en betrekken 
daar de medewerkers en vrijwilligers bij. 

Vraag 1: met welke stelling bent u het 
eens?
a. Het Groninger Landschap moet zich 

vooral richten op het beschermen van 
natuur

b. Het Groninger Landschap moet zich 
richten op bescherming van het 
landschap, dus op natuur én cultuur 
(zoals molens en borgen)

Vraag 2: met welke stelling bent u het 
eens?
a. Het Groninger Landschap moet zich 

vooral richten op het aankopen en 
beheren van natuurgebieden en 
monumenten

b. Het Groninger Landschap moet zich 
opstellen als belangenbehartiger voor 
natuur en landschap in de gehele 
provincie

c. ik ben met beide stellingen eens
d. ik ben met geen van beide stellingen 

eens

Vraag 3: met welke stelling bent u het 
eens?
a. in de natuurgebieden van Het 

Groninger Landschap moet de natuur 
altijd voorrang krijgen

b. alle natuurgebieden van Het Groninger 
Landschap moeten opengesteld zijn 
voor het publiek

c. Het Groninger Landschap moet 
een goede balans zoeken tussen de 
belangen van de natuur en die van 
recreanten

Maar ook de mening van onze Beschermers 
is belangrijk. Uw steun is de komende jaren 
belangrijker dan ooit en we hechten veel 
waarde aan uw mening!

Wat vindt u?
We leggen u elf vragen of stellingen voor 
over de toekomst van Het Groninger Land-

Vraag 4: hoe moet Het Groninger 
Landschap reageren op de bezuinigingen? 
(meerder antwoorden mogelijk)
a. zorgen voor meer eigen inkomsten
b. zorgen voor meer donaties en sponsors
c. snijden in de eigen uitgaven (goedkoper 

beheer, minder activiteiten, etc.)
d. anders, namelijk: 

Vraag 5: wat is de belangrijkste reden dat 
u Beschermer bent van Het Groninger 
Landschap:
a. ze dragen bij aan een mooie 

leefomgeving in Groningen
b. ze beschermen natuur en landschap
c. ze organiseren leuke activiteiten
d. ze hebben een mooi tijdschrift
e. overig, namelijk:

Vraag 6: op welke wijze bent u betrokken 
bij Het Groninger Landschap? (meerdere 
antwoorden mogelijk)
a. ik bezoek natuurgebieden of gebouwen 

van Het Groninger Landschap
b. ik kom in de bezoekerscentra
c. ik neem deel aan activiteiten (excursies 

e.d.)
d. ik lees het tijdschrift
e. ik bezoek de site
f. overig, namelijk: 

Vraag 7: bent u eventueel bereid om 
Het Groninger Landschap extra te 
steunen?

a. ja, door een hogere jaarlijkse 
Beschermersbijdrage

schap. U kunt de antwoordkaart gebruiken 
om de antwoorden per post te verzenden, 
of de antwoorden online doorgeven op 
www.groningerlandschap.nl. De ant-
woorden moeten uiterlijk 31 december 
2012 bij ons binnen zijn. Onder de inzen-
ders verloten wij een week in één van onze 
vakantiehuisjes.

b. ja, door iemand anders Beschermer te 
maken

c. ja, door vrijwilliger te worden
d. ja, door een eenmalige gift, periodieke 

schenking of nalatenschap
e. nee

Vraag 8: waaraan heeft u als Beschermer 
behoefte? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
a. een jaarlijkse informatieavond in mijn 

regio
b. excursies speciaal voor Beschermers
c. verkoop van producten van het 

landschap (zoals brandhout of vlees)
d. anders, namelijk:

Vraag 9: met wie moet GL de komende 
jaren vooral samenwerken? (meerder 
antwoorden mogelijk) 
a. overheden
b. bedrijfsleven
c. collega-organisaties (als Natuur-

monumenten, Staatsbosbeheer of Oude 
Groninger Kerken)

d. boeren
e. inwoners

Vraag 10: welk rapportcijfer geeft u aan 
Het Groninger Landschap? (1-10)

Vraag 11: heeft u nog suggesties op 
opmerkingen?

Al ruim 75 jaar zet Het Groninger Landschap zich in voor de 
bescherming van het landschap in de provincie Groningen. De 
inspanningen hebben mooie resultaten opgeleverd. Het meest 
tastbaar zijn de bezittingen: duizenden hectares natuur en 
tientallen monumentale gebouwen. Ook ‘immaterieel’ zijn er 
mooie resultaten. Er wordt volop genoten van alles wat Het 
Groninger Landschap te bieden heeft. De stichting wil graag van u 
weten hoe u vindt dat we in toekomst verder gaan.

Tekst Marco Glastra   Fotografie Omke Oudeman
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U kunt de antwoorden op deze vragen invullen op de bijgesloten antwoordkaart, of online op www.groningerlandschap.nl



raadsheer uit Groningen, drie heerden bij 
het dorpje Nuis in de hoop daar de turf te 
kunnen exploiteren. Dat ging niet van een 
leien dakje, want Coenders kreeg ruzie 
met de familie Van Ewsum die op de borg 
Nienoord bij Leek woonde. Op de grens 
van hun beider grondgebied lag namelijk 
het Bollemeer, dat gebruikt werd om het 
waterpeil te regelen voor het turfsteken. 
Steen des aanstoots was het gebruiksrecht, 
met als gevolg een heuse veldslag tussen 
de knechten van Coenders en die van Van 
Ewsum. Er viel zelfs een dodelijk slachtof-
fer. Uiteindelijk werd de strijd beslecht in 
de rechtszaal. Coenders bouwde één van de 
heerden om tot een bij zijn stand horende 
woning. In 1813 liet een nazaat een echt 
herenhuis neerzetten, de huidige Coen-
dersborch. In de nabijgelegen boerderij is 
een museum gevestigd.
Turf trok vaker ondernemers aan. Hier-
aan danken verschillende veenborgen hun 
bestaan. Een voorbeeld is Jagtwijk te Fox-
ham, waarvan de bewoners familiebanden 
hadden met rijke Amsterdamse kooplieden 
zoals de Trippen en de De Geers. Behalve 
veenborgen waren er ook tichelborgen: 
daar was de economische basis klei, 
waarvan bakstenen en dakpannen werden 
gefabriceerd. Als de grond was afgeticheld, 
kon er akkerbouw of veeteelt plaatsvinden. 
Steenfabrieken bij buitenplaatsen komen 
ook elders in Nederland voor.

Het Groninger Landschap
De Coendersborch werd door de familie 
tot 1951 bewoond. Het landgoed, met het 
Coendersbos, werd daarna verkocht aan 

Het Groninger Landschap. De huidige 
bewoner verlaat volgend jaar het huis. In 
Ewsum, dit jaar overgedragen aan het Land-
schap, was de situatie anders. De borg was 
al in 1863 afgebroken, evenals een deel van 
het vervallen ‘schathuis’, de bijbehorende 
boerderij. Het schathuis en de donjon zijn 
later deels gerestaureerd en archeologisch 
onderzocht. De grachten zijn uitgebaggerd. 
De Ennemaborgh staat nog fier overeind en 
wordt sinds 1992 bewoond door kunstena-
res Maya Wildevuur. Deze borg, die even-
eens een rol heeft gespeeld bij de vervening 
van de omgeving, is al sinds 1965 in bezit 
van Het Groninger Landschap.
Het Groninger Landschap richt zich niet 
alleen op het behoud van natuur, maar ook 
op cultureel erfgoed en dan juist erfgoed 
met een relatie met het landschap. Dat zijn 
bijvoorbeeld molens, boerderijen en zeker 
ook borgen en buitenplaatsen. De publiek-
stoegankelijkheid staat hoog in het vaandel 
en steeds vaker zijn de buitenplaatsen de 
locatie voor evenementen. 
Voor behoud is herbestemming noodza-
kelijk, waarbij respectvol wordt omgegaan 
met het oude. Tuinen worden hersteld 
op basis van historisch onderzoek en 
bijgebouwen, zoals het Koetshuis bij 
de Ennemaborgh, worden waar nodig 
gerestaureerd. In de toekomst is het zeker 
niet uitgesloten dat Het Groninger Land-
schap meer buitenplaatsen zal proberen te 
verwerven. Zo blijft het verleden ook in de 
toekomst beleefbaar.

Fred Vogelzang is historicus en werkzaam bij 
de Nederlandse Kastelenstichting.

GroNINGEr BorGEN EN 
BUITENPLAATSEN

Iwema Steen

huis, links: 

Coendersborch
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Tekst Fred Vogelzang   Fotografie Omke Oudeman

en is later tot boerderij verbouwd.
Net als Ewsum, werd ook de Ennemaborgh 
in Midwolda verbouwd tot buitenplaats. 
Dit stenen huis uit de veertiende eeuw was 
eigendom van de familie Hora, genoemd 
naar stamvader Mozes Aaron (Hora), die 
een bank van lening had in de stad Gronin-
gen. Erfgenaam Johan Hora Siccama, die de 
achternamen van zijn ouders combineerde, 
maakte er een schitterend zomerverblijf 
van. Deze Johan kreeg een opvoeding 
zoals die bij zijn maatschappelijke po-
sitie hoorde. Hij ging studeren, was een 
verdienstelijk zanger en violist en maakte 
een tournee naar Engeland. In Groningen 
richtte hij de Grote Sociëteit op, maar zijn 
aandacht ging vooral uit naar de natuur. Hij 
hield zich bezig met landbouwhervormin-
gen en met tuinaanleg. Laatstgenoemde 
liefhebberij kon hij ruimschoots uitvoeren 
op de Ennemaborgh. Bij zijn dood bestond 
de buitenplaats uit een ‘zeer aanzienlijke 
en zeer ruime Heeren Huizinge, voorzien 
met een aantal schoone kamers, ruime 
kelders, met een groot Schathuis daarbij, 
waarin een Waschhuis, Koetshuis en Stal-
ling [...] en extra schone Tuinen, voorzien 
van broeikassen en uitmuntende vrucht-
boomen, heesters en gewassen, Cingels, 
Lanen, Vijvers en uitgestrekte Bosschen, 
Bouwten en Groenlanden’. Een paradijsje 
buiten de stad dus, waar het zomers zeer 
aangenaam toeven was. Desondanks be-
sloot zijn oudste zoon die de borg erfde, de 
boel te verkopen.

Aangenaam en nuttig
De borgen waren een buitenverblijf. Er 
werd echter ook altijd gelet op de econo-
mische mogelijkheden die het bezit van 
land bood. De Ennemaborgh kwam in 
handen van zakenlieden. Zij maakten er 
een veenborg van, met de bedoeling turf uit 
de omgeving te winnen. De bossen werden 
omgevormd tot productiebossen. Anders 
dan een buitenplaats, die bestaat uit een 
ensemble van buitenhuis, bijgebouwen, 
tuinen en park is een landgoed vooral een 
economische eenheid, waar de nadruk ligt 
op de opbrengst van de grond. Sommige 
buitenplaatsen fungeren als een land-
goed, maar niet alle landgoederen zijn een 
buitenplaats. Ze hebben bijvoorbeeld geen 
herenhuis of siertuinen. 
Niet alleen de Ennemaborgh werd een 
productielandgoed: de Coendersborch 
ontstond eveneens uit een bedrijfsmatig 
motief. In 1668 kocht Ludolf Coenders, een 

2012 is uitgeroepen tot het Jaar van de Buitenplaats om aandacht 
te vragen voor het behoud van deze historische buitenhuizen, die 
ook het landschap van Groningen sieren. Het Groninger Landschap 
zelf bezit drie historische buitenplaatsen, Ennemaborgh, 
Coendersborch en het landgoed Ewsum. Historicus Fred Vogelzang 
vertelt erover.

gende functie van de borgen in, maar het 
bleven huizen met hoge status. Een goed 
voorbeeld is Ewsum. Deze borg werd in 
1472 voorzien van een hoge toren door de 
toenmalige eigenaar, Ewe Ewesma. De to-
ren, gebouwd tegen de zin van de stad Gro-
ningen in, werd het zichtbare symbool van 
de macht van de eigenaar, die een van de 
rijkste mannen in Groningen was. Het huis 
Ewsum kwam later in bezit van de familie 
Coenders, die rond 1649 het middeleeuwse 
huis ingrijpend verbouwde tot een prettig 
buitenverblijf.

Buitenplaatsen
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw 
kwam het buiten wonen sterk in de be-
langstelling. De stadhouders lieten grote 
buitenhuizen met uitgestrekte parken 
aanleggen en werden nagevolgd door adel-
lijke families die hun kastelen tot aange-

name zomerverblijven verbouwden. De 
nieuwe rijken belegden hun geld evenzeer 
in grond en dure zomerhuizen: het meest 
beroemd zijn de buitens in Holland en 
Utrecht, gebouwd door Amsterdammers. 
Deze buitenhuizen kwamen vaak voort uit 
een herenkamer bij een boerderij, een luxe 
ingerichte ruimte waar de stadse familie 
het weekend doorbracht. Ook in Gronin-
gen sloeg de nieuwe mode aan en werden 
middeleeuwse steenhuizen en boerderijen 
verbouwd tot zomerverblijf. Bij een borg 
als Nittersum werd zelfs de in Amsterdam 
populaire architect Philip Vingboons inge-
schakeld. Om de status van de bewoners te 
benadrukken, bleef de naam ‘borg’ gehand-
haafd of werd een borgnaam gegeven aan 
het nieuwe huis. Zo’n statusverhoging 
lukte niet altijd: een voorbeeld is Iwema bij 
Niebert, ook eigendom van Het Groninger 
Landschap. Dat is nooit een borg geworden 

Sinds de middeleeuwen staan in Nederland 
kastelen in het landschap. De naam kasteel 
is echter modern, in de tijd zelf sprak men 
over veste, versterkt huis, stenen huis, 
toren of, in Groningen, borg. De bewoners 
waren soms edellieden, maar het kwam 
ook voor dat rijke burgers uit de stad zo’n 
borg bezaten of dat het de woning was van 
een grootgrondbezitter. Die borgen had-
den verschillende functies: allereerst was 
het een versterkt huis, voorzien van dikke 
muren en kantelen, torens, grachten en 
ophaalbruggen. Er werd echter ook gedacht 
aan het wooncomfort, waarmee de eigenaar 
bovendien zijn status en rijkdom kon laten 
zien. Daarnaast vervulde de borg een lokale 
bestuurlijke of juridische functie, als plek 
waar recht werd gesproken, belastingen 
werden geïnd en belangrijke bijeenkom-
sten plaatsvonden. In de loop van de tijd 
haalde de militaire techniek de verdedi-

Ennemaborgh



  

Paddenstoelen, vergeleken met andere levende wezens komen 
ze er soms bekaaid vanaf bij de natuurliefhebber. Het Groninger 
Landschap doet daar iets aan met de paddenstoelentocht die op 
7 oktober op het landgoed Ennemaborgh werd gehouden. Wat 
maakt deze organismen zo interessant en waardevol? Piet Kuiper, 
paddenstoelenexpert en –liefhebber, geeft een inkijkje in een 
fascinerende wereld.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie C.M.H. Lapré, Omke Oudeman, Silvan Puijman

oPrUImErS, 
WErkvoorBErEIdErS EN 
PArASIETEN mET EEN HoEdjE

p a d d E N S T O E L E N  z O E K E N  i N  H E T  G r O N i N G E r  L a N d S c H a p

Koetshuys ennemaborgh: 
SfEErvoL NAGENIETEN
Koetshuys ennemaborgh: 
SfEErvoL NAGENIETEN

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 04 10 11

Het Koetshuys Ennemaborgh biedt wandelaars sinds jaar en dag 
een warme plek. Sinds kort is het fraaie bijgebouw van de borg 
een grand café waar gastvrouw Ellen van der Werff de bezoekers 
verwent met goede koffie en streekproducten.

Bij binnenkomst in het rustieke Koetshuys Ennemaborgh, valt de 
enorme ronde open haard direct op. Een ideale plek om de koude 
botten te verwarmen, na een stevige wandeling over het land-
goed. De ruimte is ook een uitstekende plek voor het houden van 
muziek- of andere voorstellingen. Zo werd het podium op 7 oktober 
bezet door verhalenvertellers die de 3000 bezoekers vermaakten 
tijdens het sprookjesfestival dat jaarlijks op het landgoed wordt 
gehouden. Het was de officieuze opening van het Koetshuys als 
Grand Café.
Ellen van der Werff is bedrijfsleider van Het Koetshuys. Gepokt en 
gemazeld in de horeca is zij na omzwervingen over de hele wereld 
weer terug in haar geliefde Oost-Groningen.  “Ik houd van deze 
omgeving en van de seizoenen. Het Koetshuys versterkt dat gevoel. 
Je voelt bij het binnenlopen direct dat het hier goed toeven is. Zeker 
als je op een koude winterdag rond de open haard zit met een glas 
glühwein of een kop warme chocolademelk.”

voorstellingen
Na een wandeling op het prachtige landgoed, zou het een 
anticlimax zijn als je uitblaast met koffie uit een automaat, vindt 
Van der Werff. Zij biedt haar gasten dan ook een vers gezette 
koffie, espresso of cappuccino met zelfgemaakte cake, een glas 
wijn met een snack, of een stevige lunch. Waar mogelijk maakt zij 
gebruik van streekproducten. “Dat hoort bij een locatie als deze. 
We gebruiken de regionale producten niet alleen in de keuken. 
Bezoekers kunnen ook speltmeel, een plaatselijke aalbessenwijn en 
andere lekkernijen bij ons kopen.”
Er treden in Het Koetshuys regelmatig plaatselijke artiesten op. 
Van der Werff: “Het koetshuys is een beetje een hangplek voor oude 
Groningers. Daar hoort muziek van de streek bij, van bijvoorbeeld 
Bert Ridderbos en Linde Nijland en de band Törf. Maar we houden 
ook rekening met onze gasten van net over de grens, door artiesten 
uit Osfriesland uit te nodigen. Zo hebben we hier pas een concert 
van het Otto Groote ensemble gehad. We rekenen geen entreegeld 
voor de concerten. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage van de 
bezoekers.”
Volgende zomer kunnen bezoekers optimaal gebruik maken 
van de fraaie tuin rond het Koetshuys. Er komt een terras met 
gezellige plekken om te zitten. Aan de zijkant van het huis komen 
wandkassen waarin Van der Werff zelf de kruiden gaat verbouwen 
die zij in de keuken gebruikt. De gezellige, authentieke sfeer van 
het Koetshuys, draagt ertoe bij dat een dagje ‘Groninger Landschap’ 
onvergetelijk wordt. 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

Bij inlevering van deze bon ontvangt u een gratis kopje 
koffie bij Grand Café Koetshuys Ennemaborgh. 

De actie is geldig tot eind maart 2013.

Hoofdweg 96, 9681 aJ midwolda. Open: wo, vr, za en zo 12.00 - 18.00 uur; 

www.koetshuysennemaborgh.nl
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van bijna tien vier kante kilo meters. Dit gi-
gantische organisme was volgens sommige 
wetenschappers 2200 jaar oud.
De buitenplaatsen en landgoederen van   
Het Groninger Landschap zijn ideale gebie-
den voor een gevarieerd aanbod aan pad-
denstoelen. De stichting speelde hier han-
dig op in door op het landgoed  Ennemaborg 
op 7 oktober een goed bezochte padden-
stoelenroute uit te zetten. Op tientallen 
plaatsen stonden bordjes bij paddenstoelen 
geplaatst. Zo konden de wandelaars lezen, 
zien en -tijdens de begeleide wandelingen- 
horen, wat voor fraais er tussen de bomen 
was te vinden.

drie groepen
Piet Kuiper, gepensioneerd professor 
plantenfysiologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en paddenstoelenliefhebber 
en –kenner, is gefascineerd door de weer-
barstigheid en het aanpassingsvermogen 
van de paddenstoel. “Paddenstoelen druk-
ken een belangrijke stempel op het milieu 
en hun omgeving. In de grote cyclus foto-
synthese waarbij de koolstof als CO2 weer 
wordt teruggebracht in de atmosfeer, is de 
rol van paddenstoelen door de vertering van 
organische stof in goed waarneembaar. 

Iedereen kent ze, al is het alleen maar van 
verhaaltjes uit de vroege jeugd. Padden-
stoelen spreken tot de verbeelding. Ieder 
mens krijgt direct het beeld van een steel 
met een hoedje voor ogen. Toch zijn pad-
denstoelen minder gewild als bestudeer- 
en observatieobject, dan planten of dieren. 
Daar is wel een aantal redenen voor te 
bedenken. De belangrijkste heeft misschien 
wel met het ideale jaargetijde en het weer 
dat vaak met paddenstoelen in verband 
wordt gebracht. Een nat najaar is ideaal 
voor de groei van paddenstoelen. Maar 
er zijn uitzonderingen: zo zijn er soorten 
 paddenstoelen die goed gedijen in het 
voorjaar en de zomer en zijn er zelfs pad-
denstoelen die zich niet door de winterkou 
laten afschrikken, zoals de oesterzwam en 
het elfenbankje.
Een paddenstoel is de vrucht van een zwam-
vlok of mycelium, het eigenlijke  organisme 
dat vaak onder de grond of in ieder geval 
uit zicht groeit en dat een gebied van vele 
meters kan bestrijken. Een heksenkring is 
daar een mooi voorbeeld van. Er bestaan 
heksenkringen met een omtrek van hon-
derd meter. Er is zelfs een voorbeeld bekend 
van een mycelium in de staat Oregon in de 
Verenigde Staten, dat een gebied bestreek 

Onder: paddenstoelen 

zoeken en fotograferen 

op landgoed Ennema

borgh



 

Rode zwavelkop
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Toch maar niet plukken
De paddenstoel is slechts het vruchtli-
chaam van het organisme. En net zoals een 
appelboom gewoon doorgroeit als je de 
appel plukt, ondervindt het mycelium geen 
schade na het plukken van de paddenstoel. 
Maar ook al levert plukken geen problemen 
op voor de paddenstoelen, Kuiper raadt het 
toch ten strengste af. “Als je niet precies 
weet waar je op moet letten, moet je nooit 
paddenstoelen plukken voor consumptie. 
Van de vliegenzwam weet iedereen wel dat 
hij giftig is, maar er zijn ook veel soorten 
die je gemakkelijk kunt verwisselen met 
een eetbare soort. Een aantal paddenstoe-
len is zelfs zo giftig dat je het risico loopt 
het niet te overleven als je ervan eet. De 
groene knolamaniet is daar een afschrik-
wekkend voorbeeld van. Deze paddenstoel 
is in bepaalde periodes zeer talrijk. Het gif 
veroorzaakt leverfalen met soms de dood 
als gevolg.”
Paddenstoelen lijden er wel onder wanneer 
de bovengrond druk wordt belopen. Kuiper: 
“Je moet maar eens opletten bij plekken 
waar bijvoorbeeld veel honden worden uit-
gelaten. De grond is daar zo aangedrukt dat 
er geen paddenstoelen kunnen groeien. Het 
is gelukkig helemaal niet nodig om van de 
paden te gaan om paddenstoelen te vinden. 
Juist de meer open plekken met veel licht, 
zoals de randen langs de wandelpaden, zijn 
prima groeiplekken voor paddenstoelen. 

En dat is nou zo mooi aan paddenstoelen. 
Op doodgewone en goed bereikbare plek-
ken doe je soms de mooiste vondsten.”

Tachtig soorten
Kuiper is sinds zijn zevende gefascineerd 
door paddenstoelen. Het is dan ook geen 
verrassing dat hij het een uitstekend stu-
dieobject vindt voor jonge onderzoekers. 
De buitenplaatsen en landgoederen van 
Het Groninger Landschap is een ‘klaslokaal’ 
dat zich uitstekend leent voor een padden-
stoelenuitstapje. “Ik heb veel paddenstoe-
lenwandelingen voor schooljeugd geor-
ganiseerd”, vertelt Kuiper. “Het mooie van 
zo’n tocht is dat de kinderen nooit worden 
teleurgesteld. Je vindt altijd wel iets. Ze 
hebben een boekje mee waarin ze de soor-
ten noteren en turven. Tijdens één wande-
ling telden we tachtig soorten. Omdat het 
slecht weer was wilden de onderwijzers 
ermee stoppen. De kinderen wilden daar 
niets van weten. Zij wilden graag doorgaan 
tot er honderd paddenstoelen in het boekje 
stonden.”

Rechts (van boven 

naar beneden): goud

vliesbundelzwam, 

vermiljoen houtzwam, 

heksenkring

Russula Porceleinzwam Piet Kuiper

rupsendoder wordt genoemd. Als een spoor 
in een rups terecht komt, eet  de zwam die 
hieruit goeit het beestje langzaam maar 
zeker op. Uit het insect dat is aangetast 
groeien dan kleine paddenstoeltjes. Mensen 
vormen overigens zeker geen uitzondering 
als voedingsbodem voor de groep parasie-
ten. Denk maar aan voetschimmel.”
Op de buitenplaatsen en landgoederen 
van Het Groninger Landschap kunnen 
parasiterende paddenstoelen een ware 
attractie vormen. Zo heeft de reuzenzwam 
een vruchtlichaam dat een omtrek van wel 
zestig centimeter kan hebben. Ook tijdens 
de paddenstoelentocht op het landgoed En-
nemaborg was hier een aantal van present. 
Kuiper: “De bomen, vaak beuken, waar 

Ook is het vergaan van organische stoffen 
door de vertering door paddenstoelen en 
schimmels, duidelijk te zien in de gebieden 
waar ze voorkomen.”
Om paddenstoelen goed te leren kennen, is 
het belangrijk te weten dat er grofweg drie 
soorten paddenstoelen zijn: saprotrofe, pa-
rasitaire en mycorrhizapaddenstoelen. Kui-
per:  “De saprotrofe paddenstoel verwerkt 
dood plantenmateriaal en hout tot CO2. In 
deze groep zitten vooral schimmels. Maar 
ook grotere paddenstoelen, zoals de inkt-
zwam, behoren tot deze groep van oprui-
mers. De parasieten bevinden zich in een 
brede groep van schimmels en zwammen, 
die zich tegoed doen aan levende planten 
en dieren. Zo is er een paddenstoel die 

deze zwam van leeft, zijn vaak al ziek. Er 
zijn echter ook parasieten die een gezonde 
gastheer zoeken. Vaak is er dan geen redden 
meer aan. Vind je een porseleinzwam op 
een boom, dan doe je er goed aan die boom 
te verwijderen om te voorkomen dat andere 
bomen ook geïnfecteerd raken.”
De derde groep paddenstoelen leven in 
symbiose met een ander organisme, vaak 
een boom. Het mycelium van deze padden-
stoelen helpt het wortelstelsel van de boom 
bij het transporteren, opnemen en opslaan 
van belangrijke voedingselementen, zoals 
mineralen. Kuiper: “De zwam geeft die 
voedingsstoffen af wanneer de boom deze 
nodig heeft. Zo’n symbiose kan soms net zo 
oud zijn als de boom.”
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EEN rEIS door dE TIjd BIj 
mIddELSTUm
De historische buitenplaats Ewsum bij Middelstum is de nieuw-
ste aanwinst van Het Groninger Landschap. De gebouwen en het 
borgterrein nemen je mee door de fascinerende geschiedenis van 
deze prachtige locatie. Reint Wobbes weet alles wat er te weten 
is over Ewsum. Hij geeft een rondleiding.

Met Ewsum heeft Het Groninger Landschap er een spraakmakend 
en zeer fraai en goed onderhouden historische buitenplaats bij. 
Ewsum ligt bij Middelstum, aan de rand van het Middelstumer Bos. 
Het borgterrein, dat eigendom is van Staatsbosbeheer, omvat een 
aantal tuinen en fraaie lindelanen. Een gedeelte van de tuinen is 
in gebruik voor de teelt van historische gewassen en heeft een kas, 

een kruidentuin en een fruitmuur waarlangs net als vroeger peren, 
appels, perziken en abrikozen groeien. De gewassen worden onder 
andere gebruikt in de theeschenkerij in het koetshuis. Het complex 
bestaat verder uit een grote schuur en een donjon, of geschuttoren, 
het enige overblijfsel van de borg, die in de Middeleeuwen werd 
gebouwd.

Tekst Jeroen Schoondergang  Fotografie Omke Oudeman

Linksboven: torentje op 

de donjon, midden- bo-

ven: gedenksteen, daar-

onder: de gewelven van 

de donjon, rechts: Reint 

Wobbes

Onder: lindelaan

donjon
Een wandeling over de buitenplaats en langs de gebouwen van 
Ewsum, nabij Middelstum, is een tijdreis. Het misschien wel meest 
opvallende bouwwerk op het terrein is de geschuttoren of donjon, 
die is omgeven door water. “De donjon is verlaagd, de muren zijn 
nu nog vier meter hoog”, vertelt Reint Wobbes, secretaris van de 
Stichting Oude Groninger Kerken en kenner van Ewsum. “Deze 
geschuttoren is het oudste gebouw van Ewsum dat nog overeind 
staat. Het dateert uit 1472 en is gebouwd ‘tegen de wille van de stad 
Groningen’, zoals op de gedenksteen in de muur is te lezen. In die 
tijd verdedigden de Ommelanders zich met hulp van de Bourgon-
diërs tegen de stad Groningen. Daarbij kwam deze donjon goed van 
pas. De schutters lagen in de vijf diepe nissen met schietgaten, die 
in de dikke muren zijn ingelaten. Ze konden zo het gebied rondom 
goed verdedigen.” 
Binnen onderging de toren onlangs een opknapbeurt. Stenen 
gewelven rusten op de muur en op een centrale pilaar. Wobbes: 

“Er zijn hier al prachtige exposities gehouden. De ruimte heeft een 
bijzondere, bijna mystieke sfeer.”
De naam Ewsum is een verbastering van ‘Ewe’s Heem’ dat verwijst 
naar Ewe Ewesma, de stichter van het kasteel waar nu alleen de 
geschuttoren nog van staat. De bekendste bewoner van Ewsum 
was Onno van Ewsum, die op bedevaart naar het Heilige Land tot 
ridder werd geslagen. In zijn tijd was Onno de rijkste hoofdeling 
in de Ommelanden. De familie Van Ewsum verkocht het kasteel in 
1601. Uiteindelijk belandde het eigendom van Ewsum bij defamilie 
Wierda uit Winsum. Zij gaven opdracht het oorspronkelijke kasteel 
te slopen, met uitzondering van de geschuttoren.

E w S u m ,  E E N  B E L a N G r i J K E  N i E u w E  a a N w i N S TE w S



Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de Dubbel DVD 
met de 100 mooiste cultuurhistorische Pronkjewailtjes 

van Het Groninger Landschap

BESCHErmErS WErvEN BESCHErmErS
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balanceert een dikke laag sneeuw. Zelfs de 
vogels lijken zich aan het kleurenpalet aan 
te passen. In de lucht vliegen roeken, een 
groep staartmezen strijkt neer in een boom. 
De Coendersborch leent zich uitstekend 
voor een winterwandeling; stevig schoeisel 
is een aanrader. Wanneer het niet vriest, 
kan het op sommige paden modderig zijn. 
Een bos is ’s winters aangenaam: het is 
er een paar graden warmer en het biedt 
beschutting tegen de vrieswind.

Niets is mooier dan een bos vlak na een 
sneeuwbui, wanneer de lange statige 
lanen nog spierwit zijn, en onbetreden 
door voetstappen. Als pionier betreedt de 
wandelaar het maagdelijke bos, terwijl 
de kersverse sneeuw onder de voeten 
kraakt. Door de sneeuw verschiet het 
bos van kleur. Het uitzicht oogt als een 
zwart-witfoto. Het groene gras en de gele 
herfstbladeren liggen verscholen onder 
een wit donsbed, en op de zwarte takken 

Winterse bossen benemen ons de adem. Vanwege de kou, maar 
vooral omdat besneeuwde bossen sprookjesachtig ogen. Alle 
kleur verdwijnt, en enkel het zwart-wit blijft over, als op een 
oude ansichtkaart. Eind december is de Coendersborch decor voor 
de winterwandeling van Het Groninger Landschap. Onderweg 
vertellen drie verhalenvertellers spannende en ontroerende 
verhalen. Als opwarmer beschrijven we alvast de wandeling van 
zes kilometer, die u ook op een andere winterse dag kunt lopen. De 
wandeling begint bij de parkeerplaats bij de borg en is gemarkeerd 
met gele routepaaltjes.

Winterbossen  
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Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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Amsterdamse school
De schuur op het borgterrein is een relatief late aanwinst. Het is 
een juweeltje op zich, zeker voor de liefhebber van de Amsterdamse 
School. De schuur werd in 1932 gebouwd naar het ontwerp en onder 
toezicht van Sietze Veenstra, een architect die in de omgeving 
naam maakte met gebouwen in de karakteristieke stijl van de 
Amsterdamse School. De schuur van Ewsum past onmiskenbaar 
in deze stroming. Wobbes wijst op het fraaie metselwerk en op de 
symmetrische afwerking van muren en raamlijsten. “Kijk vooral 
ook naar deze schuurdeur, dat is een kunstwerkje.” De enorme rode 
deur heeft fascinerend hang-en-sluitwerk, met een symmetrisch 
lijnenspel, zo typerend voor de Amsterdamse School. De deur 
zit opvallend goed in de lak. Een teken dat het onderhoud van de 
gebouwen hoog op de prioriteitenlijst staat bij de nieuwe eigenaar.
Ook het terrein ligt erbij om door een ringetje te halen. 
Daarvoor zijn de medewerkers van WerkPro verantwoordelijk, 
een organisatie die mensen een dagbesteding biedt, die om 
welke reden dan ook een grote afstand hebben tot de reguliere 
arbeidsmarkt. De medewerkers zijn verantwoordelijk voor al het 
groen op het borgterrein: de historische tuinen, de kwekerij en de 
boomgaard. Het is overduidelijk dat zij uitstekend werk leveren. 
In de schuur staat het grote en kleine gereedschap en heeft het 
WerkPro-team een kantine. “Daarvoor is niets aan de schuur zelf 
aangepast”, benadrukt Wobbes. “Er is als het ware een tijdelijk 
gebouw in het gebouw neergezet, zodat niets van de authentieke 
details is aangetast.”

Streekproducten
Tegenwoordig is Ewsum vooral een heerlijke plek om rond te 
wandelen en te genieten van de gebouwen, de theeschenkerij en de 
prachtige tuinen op het borgterrein. De borg is ook de start van een 
zes kilometer lange wandeling door het bos en de gebieden rond 
Middelstum. 
Ewsum leent zich bij uitstek voor het organiseren van evenemen-
ten en voor het bekend raken met niet alleen de prachtige omge-
ving, maar ook de producten die hier worden verbouwd. Tijdens de 
streekproductenmarkt die jaarlijks in de zomer wordt gehouden, 
komt dit allemaal samen. Plaatselijke boeren komen dan op het 
borgterrein samen om er groente, fruit en vlees van eigen land aan 
te prijzen. En ook als de markt niet wordt gehouden is er op dit 
gebied altijd wel iets te beleven. Zo staat er tijdens de rondgang met 
Reint Wobbes een grote kar met pompoenen op de oprit, die voor 
een klein bedrag van eigenaar wisselen. 
In de verte zijn de klanken van het carillon van de kerk van Middel-
stum. Een bonus voor de bezoeker van Ewsum, vindt kerkenexpert 
Wobbes. “Dit is het best bewaarde  carillon met klokken van de ge-
broeders Hemony, dat nog speelt. Daar mogen we als regio trots op 
zijn.” Dat Middelstum trots is op het fijn gestemde carillon, blijkt 
wel uit straat in het dorp die naar de klokkenmakers is genoemd.
De klanken van het klokkenspel zijn symbolisch voor het belang 
van Ewsum in het landschap. Het is een onderdeel van een groot 
geheel, vindt Wobbes. En een niet te overschatten onderdeel van 
het rijke erfgoed van deze streek.

Schuur in de stijl van de 

Amsterdamse School



Het Westerkwartier bij Nuis

www.groningerlandschap.nl
Wandelroute
6 km 
circa 2 uur

Coendersborch
6 km wandelroute

Steun Het Groninger Landschap
Het Groninger Landschap zet zich met veel succes in voor behoud, 
beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie in 
de provincie Groningen. Help ons daarbij! Voor maar € 18,- 
(of meer) per jaar bent u Beschermer van het landschap en ontvangt 
u ons mooie kwartaalblad Golden Raand. Kijk op onze website of 
neem contact op met het kantoor.

Ludolph Coenders
De Coendersborch in zijn huidige vorm dateert van 1813. De naam 
verwijst echter naar ene Ludolph Coenders, die deze plek al in de 
17e eeuw bezat. Coenders was raadsman in de stad Groningen en 
kocht omstreeks 1668 drie boerderijen en grote stukken land om er 
een buitenverblijf van te maken. De middelste van de boerderijen, 
de Fossemaheerd, liet hij ingrijpend verbouwen. Sinds 1813 wordt 
gesproken van de Coendersborch. De borg is in gebruik als 
particuliere woning en dus helaas niet toegankelijk voor publiek.

Cultuurlandschap
Landgoed Coendersborch was zeker niet alleen bedoeld als buiten-
verblijf. Coenders begon met de turfwinning, indertijd een populaire 
en (vaak) lucratieve onderneming. Was het veen eenmaal afgegraven, 
dan werden bomen geplant voor de houtteelt en grasland voor vee. 
Zo kreeg het landgoed z’n huidige, gevarieerde karakter: bos, heide, 
lang gerekte weilanden en houtsingels. 

Coendersborch
Aan het eind van een statige oprijlaan pronkt de klassieke voorgevel 
van de Coendersborch. De oude borg in Nuis vormt samen met de 
twee naastgelegen boerderijen en het uitgestrekte bos- en weide-
gebied erachter een bijzonder landgoed. Veel elementen zijn typisch 
voor het Zuidelijk Westerkwartier. Het geheel is aangemerkt als 
Historische Buitenplaats en is daarmee een van de ‘kroonjuwelen 
van het Nederlandse landschap’.
 
Oude werktuigen, verse thee
Het museum ’t Rieuw is ook gevestigd op Landgoed Coendersborch. 
Het geeft een beeld van hoe men vroeger leefde in het Westerkwartier. 
Dit museum is geopend van 1 mei tot 1 november elke donderdag, 
zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. In de tuin bij het 
museum wordt thee geschonken.

Landgoed
Coendersborch

Deze folder is 
mede mogelijk 
gemaakt door:

Start route Landgoed Coendersborch 

•  Adres:  Oudeweg 15   
 9364 PP Nuis

• OV: www.9292.nl, 0900-9292

• Gps:  N 53 8.85, E 6 18.034

Ook verkrijgbaar
Wandelroutes:
•  Bourtange 

•  De Dollard 

•  Iwema Steenhuis (Westerkwartier) 

•  Landgoed Coendersborch 
(Westerkwartier) 

•  Landgoed Ennemaborgh

•  Leinwijk (Zuidlaardermeergebied) 

•  Lettelberterpetten 
(Leekstermeergebied) 

•  Oosterpolder (Zuidlaardermeergebied) 

Fietsroutes:
•  Klutenplas (Noordkust) 

•  Reitdiepgebied

•  Rondje Zuidlaardermeer 
(Zuidlaardermeergebied)

Contact
Stichting Het Groninger Landschap

Rijksstraatweg 333

9752 CG Haren

Telefoon: (050) 313 5901

Email: info@groningerlandschap.nl

JONKERSVAART
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Naam van de gever(*)

Naam

adres

postcode

woonplaats

Handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de Dubbel DVD 
met de 100 mooiste cultuurhistorische Pronkjewailtjes van 
Het Groninger Landschap

Naam van de nieuwe Beschermer

Naam

adres

postcode

woonplaats

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

postzegel mag, maar hoeft niet. de nieuwe Beschermer krijgt als 

welkomstgeschenk de nieuwe dubbel dVd met de 100 mooiste 

cultuurhistorische pronkjewailtjes. 

daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad Golden raand.

(*) zodra de nieuwe Beschermer heeft betaald, krijgt u de nieuwe dubbel dVd 

met de 100 mooiste cultuurhistorische pronkjewailtjes z.s.m. toegestuurd.

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de Dubbel 
DVD met de 100 mooiste cultuurhistorische Pronkjewailtjes

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

postzegel mag, maar hoeft niet. 
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Naam

adres

postcode

woonplaats

Handtekening

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor minimaal

     € 18,– per kalenderjaar

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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Gewapend met een forse vetreserve 
hangen ze ondersteboven aan het plafond 
of in een oude boom. Te wachten, totdat 
het lente wordt. Ook andere dieren, 
zoals egels, brengen de winter slapend 
door. Zelfs bepaalde vlindersoorten, 
zoals de dagpauwoog en het citroentje, 
overwinteren, zodat ze op de allereerste 
lentedag direct op jacht kunnen gaan. Zo 
troeven ze hun collega’s af, die dan nog 
moeten ontpoppen. 

Bosuilen
Ook de bosuil, al jaren een trouwe gast 
op de Coendersborch, is er vroeg bij. 
Afgelopen februari, toen nog volop werd 
geschaatst, zat de bosuil al op eieren. Bos-
uilen broeden in de winter, zodat de jonge 
bosuilen vroeg in het voorjaar uit kunnen 

Winterslaap
Aan vorst de afgelopen jaren geen gebrek. 
Nederland heeft een aantal strenge winters 
achter de rug. Twee jaar geleden lag er 
meer dan vijftig dagen sneeuw, een nieuw 
record sinds 1979. Afgelopen winter leek de 
kou weg te blijven, maar vroor het op het 
einde toch een paar weken fors. Prachtig 
voor de schaatsers - de Elfstedentocht 
hing weer in de lucht - maar veel dieren 
en planten zagen de kou liever gaan dan 
komen. Voor hen is het telkens weer een 
gevecht om te overleven. Nagenoeg alle 
soorten passen zich aan in de winter. Neem 
de vleermuizen, waarvan zeven van de 
acht soorten die in Groningen leven, op de 
Coendersborch zijn te vinden. De kans dat 
we ze ’s winters in de schemer aantreffen 
is bijna nihil. Ze houden hun winterslaap. 

vliegen. Vroeg genoeg om de zangvogels op 
te wachten, die na een lange en gevaarlijke 
vlucht uit Afrika arriveren. Menig bonte 
vliegenvanger wordt bij aankomst op de 
Coendersborch alsnog verschalkt door een 
jonge bosuil. 
Stil is het ’s winters niet in het bos. Overal 
vliegen vogels, vaak in groepen. Sijsjes 
bijvoorbeeld, en kramsvogels. Het zijn onze 
wintergasten. Waar de Afrikagangers zoals 
wielewaal en fitis zijn vertrokken naar het 
verre zuiden, hebben andere noordelijke 
vogelsoorten hun plaats ingenomen. Ook 
zijn er soorten waarvan de gehele populatie 
opschuift. Onze winter-roodborst broedt 
in Noord-Europa, terwijl de roodborst die 
broedt in de Coendersborch ’s winters in 
Zuid-Europa bivakkeert. Alles schuift zo op 
naar het zuiden. 
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Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en gek op de natuur, 
lees dan deze oproep. Het Groninger Landschap is op zoek naar 
jeugdboswachters, die helpen bij het monitoren van dieren en 
planten, het beheren van de landgoederen en het helpen bij 
evenementen. 

Jeugdboswachters kunnen van onschatbare waarde zijn voor Het 
Groninger Landschap. Je bent als het ware een extra paar ogen 
en oren voor de rayonbeheerder. Veel van de jongeren die in de 
buurt van onze gebieden wonen, gaan graag er graag op pad. Neem 
bijvoorbeeld Lieneke uit Leinwijk. Zij kent ons terrein daar op 
haar duimpje. Ben je op zoek naar de geiten die het gebied begra-
zen? Lieneke weet altijd waar ze staan. Ze weet wat er leeft, zo is 
ze bijvoorbeeld altijd op zoek naar beversporen. Die liefde voor 
de natuur en om er zelf op uit te trekken, is wat we zoeken bij een 
jeugdboswachter.
De beheerders en vrijwilligers van Het Groninger Landschap heb-
ben een drukbezette agenda. Zo gebeurt het af en toe dat zij zelf 
niet aan belangrijk werk toekomen. Een voorbeeld is de grootste 
kolonie van broedende witwangsterns in Nederland, deze zomer 
in de Kropswolderbuitenpolder. Het kostte heel veel tijd om die te 
monitoren. Ik zie in de toekomst bij dat soort klussen een schone 

taak weggelegd voor de jeugdboswachters. Bovendien kunnen ze 
een belangrijke rol spelen bij de evenementen die wij organiseren, 
zoals het populaire midzomerfestival. We zouden het ook een leuk 
idee vinden wanneer jeugdboswachters excursies gaan begeleiden 
voor leeftijdgenoten.
De aspirant-jeugdboswachter die zich aanmeldt bij Het Groninger 
Landschap, wordt gekoppeld aan een rayonbeheerder of terrein-
medewerker. De nieuwe Jeugdboswachters tekenen een contract en 
krijgen dan bedrijfskleding en een naambordje van Het Groninger 
Landschap. Ze worden ook direct beschermer van Het Landschap.
Als Jeugdboswachter heb je een dankbare taak. Je helpt mee aan 
het beheren en behouden van de prachtige natuur en cultuur in 
de provincie. Bovendien inspireer je leeftijdgenoten, kinderen en 
volwassenen om eens vaker de deur uit te gaan op ontdekkingsreis 
in de natuur. Als stichting zijn we natuurlijk zeer dankbaar voor de 
inzet van de jeugdboswachters. Als blijk van waardering nodigen 
we alle junior beheerders jaarlijks uit voor een dag in één van onze 
gebieden, waarop ze met de rayonbeheerder op pad gaan en ze 
ervaringen kunnen uitwisselen met collega-beheerders. 
Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en zie je het wel zitten om 
jeugdboswachter te worden? Neem dan contact met me op via 
m.vanroon@groningerlandschap.nl of telefonisch op 06-22809009.

Michel van Roon

GEzoCHT: jEUGdBoSWACHTErS

H E T  G r O N i N G E r  L a N d S c H a p

www.groningerlandschap.nl

B
o

N

       

GOLDEN RAAND 04 20

Eekhoorns
Eekhoorns laten zich wel af en toe zien 
in het bos van de Coendersborch. Een 
winterslaap houden de rode klimmers niet, 
al zijn ze tijdens vorst soms dagenlang in-
actief. Om de winter te overleven, begraven 
eekhoorns op diverse plekken noten, bij 
voorkeur aan de voet van bomen. 
Wie geluk heeft, ziet tussen de houtsingels 
reeën in het grasland staan. ’s Winters gaan 
reeën in groepen op pad, terwijl ze de rest 
van het jaar alleen, of met jongen optrek-
ken. Dat reeën groepen vormen, heeft een 
reden. Het is ’s winters veiliger, wanneer 
de dekking van bladeren wegvalt, en er is 
minder voedsel. Eten ze in het voorjaar nog 
sappige kruiden en scheuten van bomen, in 
de winter moeten ze het doen met houtig 
voedsel, zoals eikels en boombast. Wie 
goed kijkt, ziet dat de mannetjes er anders 
uitzien. In november of december verliezen 
ze namelijk hun gewei, dat langzaam weer 
aangroeit. Misschien ligt er onderweg een 
afgeworpen gewei. 
Sneeuw heeft één groot voordeel; het is 
eenvoudig sporen zoeken. Dieren die an-
ders slechts met moeite te vinden zijn, la-
ten in de sneeuw overal hun sporen achter. 
Voetafdrukken verraden de aanwezigheid 
van konijnen, hazen, reeën en vossen.

Slachtoffers
Een barre winter kost ook slachtoffers, 
zeker als de vorst wekenlang doorzet. Niet 
elk dier weet een lange winter te doorstaan. 
De recente strenge winters hebben tot 
aanzienlijke sterfte geleid bij vogels als 
blauwe reiger, winterkoning en ijsvogel. 
De namen van de laatste twee suggereren 
een voorliefde voor de winter, maar niets 
is minder waar. Ze kunnen er absoluut 
niet tegen. Duurt een vorstperiode te lang, 
zoals de afgelopen winters gebeurde, dan 
sterven ze massaal. De jaren daarvóór 
zat de ijsvogelpopulatie in de lift, door 
enkele zachte winters op rij. Ook in de 
Coendersborch zaten ze en scheerden ze 
laag over de sloten. Februari 2012 is er voor 
het laatst een ijsvogel gezien. 
Nog zo’n vogel die een strenge winter 
verafschuwt: de kerkuil. De afgelopen jaren 
zat een paar kerkuilen in boerderij Kimm, 
naast de borg. Sneeuw is voor de kerkuil 
funest. Hij kan dan niet bij de muizen. 
Omdat kerkuilen weinig vet hebben, 
kunnen ze maar vier dagen zonder voedsel. 
Eén sneeuwweek en menig kerkuil legt 
het loodje. Misschien moeten we voor de 
winterwandeling toch maar niet hopen op 
een dik pak sneeuw. Voor de wandelaar is 
het mooi, maar voor de dieren is het afzien. 
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Links: Michel van Roon

Rechts: Lieneke en haar 

zus Marjolein in natuur

gebied Leinwijk



BEzoEkErS, LoGéS EN UILEN 
vAN HArTE WELkom
Wandelaars konden altijd al hun hart ophalen op landgoed 
Coendersborch in Nuis. De wandelpaden die onlangs nog 
zijn versterkt en verbeterd, leiden langs prachtige bossen, 
hout singels en heideterreinen. Geleidelijk aan worden ook de 
historische gebouwen van het landgoed toegankelijk voor het 
publiek. Boerderij Kimm, gelegen naast de borg, wordt verhuurd 
als erfgoedlogies. De monumentale schuur biedt onderdak aan 
landbouw- en streekmuseum ’t Rieuw.

Natuurlijk parkeert iedere bezoeker van Landgoed Coensersborch 
z’n auto op de nieuwe, ruime parkeerplaats, pal naast de borg. Maar 
wie het landgoed bezoekt, moet eigenlijk beginnen zoals Ludolph 
Coenders en de familie Van Tijen – de latere eigenaren – het graag 
zouden hebben gezien: via de lange oprijlaan. Wandelend tussen 
de oude eiken die links en rechts de laan flankeren, voel je de voor-

naamheid van de oude borg met iedere stap sterker op je af komen. 
“De borg is een sober maar prachtig gebouw”, vindt Douwe van der 
Zee, bouwkundige bij Het Groninger Landschap. “De maatvoering 
maakt dat de borg een chique uitstraling heeft. De verhoudingen 
kloppen, daardoor oogt het rustig.” Hij wijst op de neo-classistische 
elementen zoals de houten nepzuilen en de timpaan op de gevel. 

Tekst Siep Huizinga  Fotografie Omke Oudeman

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 04 22 23

“Allemaal statusverhoging, net als de baksteen.” Waar de schuur 
achter de borg is opgetrokken uit oude kloostermoppen van de Fos-
semaheerd, de voorloper van de Coendersborch, is het woonhuis in 
1813 gebouwd met bakstenen. Van der Zee: “Cement was er toen nog 
niet, er werd gemetseld met kalk. In de voeg werd een reliëfstreep 
getrokken, de zogenaamde dagstreep, voor een rustiger beeld.”

Logeren
Waar de borg nog particulier wordt bewoond en het woonhuis dus 
(nog) niet toegankelijk is voor het publiek, is de naastgelegen boer-
derij Kimm sinds enige tijd wel open voor bezoekers. De boerderij – 
vernoemd naar de laatste bewoner – is de afgelopen anderhalf jaar 
volledig gerestaureerd en wordt verhuurd als erfgoedlogies. “We 
hebben de restauratie grondig aangepakt”, vertelt Van der Zee. Hij 
wijst naar het dak van de schuur. “Die is er helemaal af geweest. We 
hebben er een nieuwe rietkap opgezet.”
Waarom heeft Het Groninger Landschap ervoor gekozen om het 
woonhuis te verbouwen tot erfgoedlogies? Van der Zee: “We willen 
graag dat het publiek het gebouw kan beleven. Niet alleen van bui-
ten, maar ook van binnen. Tegelijkertijd moeten we denken aan de 
exploitatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het financieel renda-
bel is om het gebouw te bezitten en te onderhouden? Erfgoedlogies 
blijkt een goede oplossing.”
Het Groninger Landschap heeft goede ervaring opgedaan met 
logies in Adorp (Harssensbosch) en Termunten (boerderijtje bij 
de Reidehoeve). De gasten die in boerderij Kimm logeren, kunnen 
genieten van het landgoed. De boerderij is functioneel ingericht 
met slaapkamers en badkamers en het past natuurlijk bij een na-
tuurorganisatie als Het Groninger Landschap om de bezoekers ook 
te trakteren op natuur. Vanaf de verdieping hebben de gasten zicht 
op een uilennest in de nok van de schuur. Vogelaars zullen niet zijn 
weg te slaan bij dit raam: ze kunnen de uilen van dichtbij in en uit 
zien vliegen.

museum
De schuur waar de uilenkast is gebouwd, biedt sinds de renovatie 
onderdak aan ’t Rieuw, het museum voor oude landbouwwerktui-
gen die vroeger in de streek werden gebruikt. Het museum was 
eerder gevestigd in de oude schuur van de Coendersborch. Die is 
een stuk kleiner. De pronkstukken van ‘t Rieuw komen in de histo-
rische schuur goed tot hun recht. Van der Zee is blij dat de schuur 
van boerderij Kimm op deze manier een functie heeft gekregen. 
“De schuur is toegankelijk voor het publiek en het museum heeft 
een mooie plaats voor exposities en workshops.” Hij wijst op de 
oude gebinten; één van de balken is nog bedekt met schors, een 
ander is gebogen en heeft nog de herkenbare vorm van een dikke 
tak. Van der Zee: “Er is onderzoek gedaan naar de herkomst van de 
gebinten. De balken dateren van 1690 en de bomen komen uit het 
midden van het land. De gebinten zijn van de middeleeuwse boer-
derij die hier eerst stond. Boerderij Kimm is eind 1800 gebouwd.”
De boerderij is inmiddels volledig gerestaureerd. De plannen voor 
de Coendersborch zijn nog in ontwikkeling. Op hoofdlijnen staan 
die plannen wel vast, aldus René Oosterhuis, beheerder rayon West 
van Het Groninger Landschap. “De schuur is leeg, nu museum 
‘t Rieuw is verhuisd naar de boerderij. Waarschijnlijk wordt de 
schuur een ruimte waarin we groepen mensen kunnen ontvangen 

en van informatie over het gebied kunnen voorzien. Er zijn veel 
excursies op het landgoed. Dit kan een mooi vertrekpunt zijn.” 
Plannen voor het buitenterrein zijn er ook en voor een deel zijn 
ze zelfs al uitgevoerd. Oosterhuis: “We hebben aan de voorzijde 
nieuwe bestrating gelegd en de tuin voor een deel vernieuwd. We 
gaan in de toekomst nog de beplanting aanpakken en een kleine 
kruidentuin aanleggen, zoals dat past bij een borg.”

fruitbomen
Bij de borg staat een oude tuinmuur die kenmerkend is voor 
borgen. Daar zullen weer fruitbomen geplant worden. Oosterhuis: 
“Een tuinmuur is heel geschikt voor het aanplanten van fruit 
zoals appel, peer, perzik en abrikoos. De fruitbomen worden langs 
de muur geleid. De muur houdt warmte vast en straalt dat uit. 
Zo wordt in het voorjaar voorkomen dat de bloesem bevriest. De 
warmte is ook goed voor de ontwikkeling van het fruit.” 
In de schuur van de Coendersborch wijst Van der Zee op de oude 
gebinten. “Het zijn oude vloerbalken die waarschijnlijk nog in de 
Fossemaheerd lagen en hergebruikt werden voor de bouw van de 
schuur.” Dat het vloerbalken waren, kan Van der Zee zien aan de 
inkepingen. “Daar lagen dwarsbalken op en daaroverheen werd een 
stenen vloer gelegd. Voor die tijd heel chique.”
Het woonhuis van de borg is verhuurd en is in gebruik als woon-
huis. Maar met de huurster is overeengekomen dat zij in de loop 
van het volgend jaar vertrekt. Van der Zee: “We willen de begane 
grond van het woonhuis openstellen voor het publiek. Het is 
geweldig als mensen deze borg ook van binnen kunnen zien. We 
gaan er geen museum met stijlkamers van maken. Ik denk aan een 
sobere inrichting. Het gaat erom dat de bezoekers straks de ruimte 
kunnen ervaren.”

B O E r d E r i J  K i m m  O p  L a N d G O E d  c O E N d E r S B O r c H  G E r E S T a u r E E r dB O E r d E r i J  K i m m  O p  L a N d G O E d  c O E NB O E r d E r i J  K i m m  O p  L a N d G O E d  c O E N

Landgoed Coendersborch is sinds 1956 in bezit van Het 

Groninger Landschap. De borg, boerderij Kimm en de nog in 

bedrijf zijnde boerderij aan de andere kant van de borg vor-

men een historische buitenplaats waartoe ook het landgoed 

behoort dat zich tot aan de Jonkersvaart uitstrekt. Een his-

torische buitenplaats is een officieel beschermde status van 

cultuurhistorisch erfgoed. Het landgoed ligt aan de Oudeweg 

in Nuis. Voor boekingen van boerderij Kimm kunt u terecht op 

www.groningerlandschap.nl.

René Oosterhuis (l) en 

Douwe van der Zee



Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

zeggekorfslak, een minuscuul slakje bij de 
Lettelberterpetten. “Dat slakje vertelt een 
verhaal, namelijk dat het water schoon is. 
Het is precies wat ik met Pronkjewailtjes 
voor ogen had: door een plant, dier of 
mooie plek de kijker wijzen op een groter 
geheel. Een miniatuurtje van anderhalve 
minuut, maar met een fascinerend 
verhaal.” De korte duur is volgens Alkema 
de kracht van het format. “Kijkers willen 
méér. Dat is goed. Het maakt ze hongerig 
naar de volgende dag.”

kijkcijferkanon
Toch komt aan alles een einde, zelfs aan 
Pronkjewailtjes. Eind december zendt RTV 
Noord de laatste aflevering uit. De teller 
staat dan op dik vijfhonderd. Moomba’s 
format blijkt een gigantisch succes. Het 
programma ontpopt zich als kijkcijferka-
non van jewelste, met dagelijks meer dan 
150.000 kijkers, die tijdens de reclame niet 
wegzappen, maar blijven kijken om Vis-
serings natuuravontuur niet te missen. Als 
tv-persoonlijkheid - Pronkjewailtjes is zijn 

In zijn woonkamer zet Alex Vissering de 
recorder aan. Van de dubbel dvd kiest 
hij de eerste aflevering van dit jaar. Even 
later vliegt op de televisie een gigantische 
groep goudplevieren op. De zwerm zwenkt, 
waardoor de groep van kleur verschiet. 
“Een wonder der natuur”, zegt Vissering 
lyrisch vanaf de dijk, al turend door zijn 
verrekijker. “Een kunstwerk, een ballet 
op de Dollard”, vervolgt hij. De klassieke 
muziek op de achtergrond maakt het 
tafereel nog melodramatischer. Op de 
bank kijken Alkema en Vissering met 
een grote glimlach toe. De beelden raken 
Vissering weer. “Oh, wat is dit mooi. Echt 
onvoorstelbaar”, roept hij enthousiast, 
al ontdekt hij ook een foutje. “Het was 
helemaal geen slechtvalk waardoor de 
groep opvloog, maar een zeearend.” De 
aflevering op de Dollardijk vindt Vissering 
zijn allermooiste. Een cadeautje, noemt hij 
het. “De natuur zit vol met verrassingen. 
Wat je van tevoren ook bedenkt,  de 
spontane gebeurtenissen zijn het mooist.” 
“Weet je nog, die twee vossen bij het 
Foxholstermeer?” haakt Alkema aan. “En 
die twee zwaluwen, die de Kiekkaaste 
hadden gekraakt. En niet te vergeten: 
die manke ree. Fantastische beelden 
leverde dat op.” Beide heren dissen zo 
meerdere hoogtepunten op van twee 
jaar Pronkjewailtjes maken.  Bijzonder 
geslaagd vindt Alkema de aflevering met de 

Jaap Alkema 

(l) en 

Alex Vissering

Alex en het 

opname team 

van Pronkje

wailtjes
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Eind december, tijdens oud en nieuw, valt het doek. Dan zendt 
RTV Noord het allerlaatste Pronkjewailtje uit. Dik vijfhonderd 
afleveringen zijn er dan geweest. Presentator Alex Vissering en 
bedenker Jaap Alkema van Moomba! Media blikken alvast terug. 
In Alex’ woonkamer in Ter Apel praten ze honderduit over het 
succes van 1,5 minuut verwondertelevisie. “Echt feelgood, om het 
in het Gronings te zeggen.”

ProNkjEWAILTjES, 
EEN oNGEkENd SUCCES

V i J f H O N d E r d  K E E r  a N d E r H a L V E  m i N u u T  V E r w O N d E r T E L E V i S i E

debuut als presentator - houdt Vissering 
er een grote schare fans aan over. “Ik krijg 
ontzettend veel positieve reacties. Laatst 
gaf ik een lezing over Pronkjewailtjes. De 
zaal zat vol. Het leeft heel erg.” Gaat hij het 
missen? “Jazeker, het filmen is een soort 
verslaving. We filmen elke maandag, met 
de jongens van Moomba: Gert de cama-
raman en Rikkert de producent. We zijn 
inmiddels vrienden. Ook gaat één van de 
rayonbeheerders van Het Groninger Land-
schap mee. Die jongens reiken onderwer-
pen aan. Ze hebben echt passie voor de 
natuur. Michel Krol weet bijvoorbeeld alles 
van planten en René Oosterhuis is, net als 
ik, helemaal gek van vogels. Ik heb veel van 
ze geleerd.” 
Dat filmen hard werken is, heeft Visse-
ring aan den lijve ondervonden. “Het zijn 
drukke en lange dagen, waarbij we meer-
dere natuurterreinen bezoeken. Na een dag 
filmen ben ik helemaal kapot.” Alkema vult 
aan: “Komen de jongens terug op kantoor, 
dan zijn ze echt bekaf. De hele dag sjouwen 
met camera en statief. Maar altijd hebben 
ze mooie verhalen.” 
Mindere draaidagen waren er ook, wanneer 
het bijvoorbeeld stormde. Vissering: “We 
hebben afleveringen moeten weggooien, 
omdat ik drijfnat voor de camera stond. 
Bloopers hebben we genoeg”, zegt hij la-
chend. Een tegenvaller is de huidige blessu-
re van Vissering, waardoor hij de komende 
tijd moeilijk kan lopen. Het ziet ernaar uit 
dat enkele Pronkjewailtjes moeten worden 
herhaald. Vissering baalt ervan. Hij wil zo 
snel mogelijk weer het veld in. 

Op Alkema’s wensenlijst voor de laatste 
afleveringen staat in ieder geval de Wad-
denzee. “Die hebben we onderbelicht. 
Terwijl het zo’n mooi en indrukwekkend 
natuurgebied is.” Vissering ziet het Pronk-
jewailtje al voor zich: “Laag water, de dijk 
op de achtergrond, een waterig zonnetje, en 
dan inzoomen op een zandkorrel, schelp of 
steltloper. Sta ik daar, dan komt het verhaal 
vanzelf.” 

Exportproduct
Het succes van Pronkjewailtjes dringt ook 
buiten de provinciegrenzen door. Het for-
mat is een Gronings exportproduct. “Vanaf 
september zendt RTV Drenthe het dagelijks 
uit, met de Drentse dichter Harrie Popken 
als presentator. RTV Utrecht toont ook 
belangstelling. Daar worden ze hoogstwaar-
schijnlijk ook uitgezonden”, vertelt Alkema.  
Hij wil de sponsoren bedanken: de provin-
cie Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s 
en Groningen Seaports. “Zonder hen was 
het niet mogelijk geweest om Pronkjewail-
tjes op te nemen.” 
Na vijfhonderd edities kent Vissering de 
provincie door en door. Wat hem opviel? 
“Dat we in de mooiste provincie van Neder-
land wonen. Het natuurschoon is uniek. 
Wat me ook duidelijk werd, is hoe ver-
schrikkelijk belangrijk een natuurorgani-
satie als Het Groninger Landschap is. Neem 
de wateroverlast van afgelopen winter, toen 
we de voeten droog hielden omdat we het 
water tijdelijk konden bergen in het Zuid-
laardermeergebied. Even later broedden er 
geoorde futen en witwangsterns. We heb-

ben er een Pronkjewailtje opgenomen.” 
Wat Alkema mooi vindt, is dat kijkers door 
het programma naar buiten gaan om de 
natuurgebieden te ontdekken. Na de afle-
vering begin januari was het volgens hem 
druk op de Dollarddijk. “Ook na de afleve-
ringen over paddenstoelen, gingen veel 
mensen het bos in om paddenstoelen te 
zoeken. Via de televisie lokken we mensen 
naar de natuur. Daar kunnen ze hun eigen 
Pronkjewailtje beleven.”

 
Ledenaanbieding dubbel-DVD 

TV Noord zond in 2012 dagelijks de 

‘pronkjewailtjes’ uit, waarin alex 

 Vissering de natuur en de cultuur-

   histo rie van de provincie belicht. 

daarvan is een dubbel-dVd gemaakt. 

de dubbel-dVd over 2011 is beschik-

baar, die over 2012 komt begin volgend 

jaar uit. de opbrengst wordt besteed 

aan de bescherming, behoud en ont-

wikkeling van natuur, landschap en 

cultuurhistorie in Groningen. u kunt de 

dVd’s bestellen: telefoon: (050) 

313 59 01. Bent u nog geen Beschermer 

maar wilt u Beschermer worden, 

(minimaal € 18,– per 

jaar) dan ontvangt 

u deze dubbel-

dVd gratis.



 

BrEdE SAmENWErkING CrEëErT 
ToEkomST voor NATUUr EN 
BEdrIjfSLEvEN IN EEmS-doLLArd    

Natuurorganisaties, overheden en bedrijfsleven stellen een plan op voor het 
Eems-Dollardgebied, waarin de economische en ecologische ontwikkeling 
hand in hand gaan. Ook wordt onderzocht hoe de havens en het bedrijfsleven 
zich verder kunnen ontwikkelen, zonder nadelige consequenties voor het 
milieu. Alle betrokken partijen hebben hun handtekening gezet onder de 
intentieverklaring ‘Economie en Ecologie in Balans’. Uiteindelijk moeten de 
gezamenlijke inspanningen, van de Eemsdelta één van de meest duurzame 
groeiregio’s in Nederland maken.
Natuurorganisaties, bedrijfsleven en overheden zijn ervan overtuigd dat 
havens en industrie zich verder kunnen ontwikkelen terwijl de natuur en het 
milieu daar beter van worden. Marco Glastra, directeur van Het Groninger 
Landschap: “De Eems-Dollard verkeert op dit moment in een zeer slechte 
ecologische staat. Het water is veel te troebel en af en toe zelfs zuurstofloos. 
Een belangrijke oorzaak is het baggeren van de vaargeul. We gaan samen met 
bedrijfsleven onderzoeken hoe we het systeem weer gezond kunnen krijgen. 
We merken dat de bedrijven zich hiervoor medeverantwoordelijk voelen en 
willen nu de stap zetten naar concrete maatregelen.” 
De laatste jaren weten de partijen elkaar steeds beter te vinden. 
Natuurorganisaties zagen af van procederen tegen de komst van 
olieterminals, nadat er goede afspraken waren gemaakt over extra veilige 
schepen en rampenbestrijding. Tussen energiebedrijf Nuon en natuur- 
en milieuorganisaties is afgesproken dat het bedrijf voorlopig alleen het 
gasgestookte deel van de Magnumcentrale in de Eemshaven bouwt. Nu 
willen alle betrokken partijen een volgende stap maken naar de toekomst. 
Daarom is drie jaar geleden een brede dialoog gestart waarbij deskundigen 
van alle partijen elkaar regelmatig opzochten. Nu staat er een krachtige 
coalitie voor duurzame ontwikkeling van de Eemsdelta vol energie en 
plannen voor innovatieve projecten.

Stichting Het Groninger Landschap 
heeft haar driehonderdste vrijwilliger 
mogen begroeten. De nieuwe 
medewerker maakt deel uit van 
het team bij het bezoekerscentrum 
Reitdiep, bij Noorderhoogebrug aan 
de rand van de stad Groningen. Het 
afgelopen jaar is het aantal vrijwilligers 
van Het Groninger Landschap met 
ongeveer honderd toegenomen. Dat 
komt vooral door de openstelling van 
het bezoekerscentrum Reitdiep, maar 
ook door specifieke werving voor 

medewerkers die kunnen helpen bij 
activiteiten voor jeugd educatie.
Stichting Het Groninger Landschap 
steunt voor een belangrijk deel van 
haar werkzaamheden op de inzet van 
vrijwillig medewerkers. Verdeeld over 
22 teams in de provincie werken zij 
aan excursies, lezingen, monitoring 
en ze zorgen voor openstelling van 
bezoekerscentra en molens. Jaarlijks 
organiseren de teams ongeveer 
vijfhonderd excursies, die door zo’n 
12.000 mensen worden bezocht.

 

bezoekers konden gaan staan. Op verzoek 
van de zeehondencrèche Pieterburen is 
de wand aangepast omdat er toch teveel 
dieren werden verstoord. De wand be-
staat nu uit één lang deel met daarin ron-
de gaten waardoor bezoekers – van achter 
de wand – de zeehonden kunnen bekij-
ken. Ook is samen met het Waterschap 
een afrastering onder de dijk aangebracht 
om te voorkomen dat het publiek te vroeg 
op de dijk klimt. De zeehondencrèche 
monitort het hele seizoen de zeehonden 
bij de Punt van Reide en brengt ook de 
verstoring in kaart. De resultaten worden 
op termijn met de crèche besproken. 

Er zijn steeds meer grote zilverreigers te zien 

rond het Zuidlaardermeer. Dat komt vooral 

doordat de polders de afgelopen jaren natter 

zijn geworden. In één van de petgaten in het 

Zuidlaardermeergebied hebben de vogels 

al enkele jaren een slaapplaats in de bomen 

tussen de aalscholvers.

In Nederland worden maandelijks alle 

slaapplaatsen van grote zilverreigers geteld 

om op die manier een goed beeld te krijgen 

van de aantallen grote zilverreigers in 

Nederland. Op 19 oktober was er weer een 

landelijke teldag. Na eerdere tellingen van 

al dik zeventig grote zilverreigers zijn er dit 

keer in het Zuidlaardermeergebied 112 vogels 

geteld. Dat is niet alleen een record voor het 

Zuidlaardermeer, maar op dit moment lijkt 

het gebied de grootste slaapplaats van Grote 

Zilverreigers in Nederland.

AANTALLeN ziLVer
reiGers roND 
zuiDLAArDermeer eN iN 
De poLDers NeemT Toe

De zeehondenkijkwand bij de Punt van 
Reide is half oktober, bij het begin van 
het ‘stormseizoen’ weer verwijderd van 
de dijk. Volgens jaar mei wordt de wand 
weer opgebouwd. De wand trok dit jaar 
vele duizenden bezoekers naar de Punt 
van Reide. Zij konden vanachter de 
wand soms wel driehonderd zeehonden 
bekijken. 
De wand is vorig jaar voor het eerst op de 
dijk geplaatst om bezoekers de mogelijk-
heid te geven om de zeehonden en hun 
jongen te bekijken, zonder de dieren te 
verstoren. Vorig jaar bestond de wand 
uit drie delen waarachter of waarvoor de 

drIEHoNdErdSTE vrIjWILLIGEr voor 
HET GroNINGEr LANdSCHAP 

NAuwe sAmeNwerkiNG 
HeT GroNiNGer 
LANDscHAp eN 
zorGVerzekerAAr 
De FriesLAND 

Het Groninger Landschap en De Friesland Zorg-

verzekeraar gaan samenwerken in de collectieve 

zorgverzekering ‘Het Natuurcollectief’. Dit 

 initiatief houdt in dat De Friesland Zorgverzeke-

raar bij elke nieuwe verzekerde eenmalig een be-

drag aan Het Groninger Landschap overmaakt. 

De voordelen voor de nieuwe verzekerde zijn: 

8% korting op de zorgverzekeringen (basis, aan-

vullend en tand), 10% korting op de doorlopende 

reis- en annuleringsverzekering én natuurlijk 

extra financiële steun voor Het Groninger 

 Landschap. 

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend een 

 offerte vragen bij www.defriesland.nl/

groninger landschap of bellen met de afdeling 

Klantcontacten van De Friesland (058) 291 31 

31. Zij regelen een eventuele overstap van uw 

huidige verzekeraar naar De Friesland.

De Provinciale Landschappen en De Friesland 

Zorgverzekeraar geloven in de positieve relatie 

tussen natuur en gezondheid. Dit jaar hebben 

zij gezamenlijk de website www.ZoBuiten.nl 

ontwikkeld, Een nieuw initiatief om de samen-

werking te benadrukken. De website helpt 

bezoekers bij het vinden van hun ideale buiten-

activiteit. Behalve Het Groninger Landschap 

en De Friesland zorgverzekeraars, werken ook 

Landschap Overijssel,  het Drentse Landschap, 

it Fryske Gea, de Waddenvereniging, Landschap 

Noord-Holland, het Flevo-landschap en het Zuid-

Hollands Landschap samen in www.ZoBuiten.nl 

en het Natuurcollectief.
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vEEL BEzoEkErS BIj dE zEEHoNdEN-
kIjkWANd 

Grote zilverreiger



“ELk LANdSCHAPSTyPE TrEkT 
SPECIfIEkE SoorTEN AAN”
Landgoederen staan niet direct bekend om hun soortenrijkdom. 
Toch leven er ongekend veel planten- en diersoorten. Hoe dat komt? 
“Een landgoed bestaat uit veel verschillende zones, zoals parkbos-
sen, houtsingels en bloemrijke graslanden. Elke zone kent zijn eigen 
flora en fauna”, vertelt rayonbeheerder René Oosterhuis. In het 
Zuidelijk Westerkwartier nemen we de proef op de som. 

Achter de Coendersborch staat René Oosterhuis bij een majestu-
euze zomereik. De dikke boom is van middelbare leeftijd, zo’n twee 
eeuwen oud. “De zomereik is een kampioen wat betreft biodiver-
siteit”, vertelt Oosterhuis. Op en rond een zomereik leven volgens 
hem meer dan driehonderd verschillende soorten. Allemaal vogels, 

ninger Landschap een groot goed. Het liefst ziet Oosterhuis zoveel 
mogelijk verschillende planten en dieren in zijn natuurterreinen. 
Hij streeft naar het maximum aan biodiversiteit.
Juist de landgoederen in het Zuidelijk Westerkwartier - het Iwema 
Steenhuis en de Coendersborch - blijken uitzonderlijk soortenrijk. 
De optelsom van soorten is enorm. “Dat komt door de variatie”, 
legt Oosterhuis uit. “Landgoederen bestaan uit veel verschillende 
landschapstypen, zoals parkbossen, bloemrijke graslanden, boom-
gaarden en houtsingels. Elke zone trekt specifieke soorten aan. 
Insecten komen bijvoorbeeld af op rottend fruit, terwijl bosuilen 
van oude bossen houden.”

oude bossen
Al wandelend in de Coendersborch laat Oosterhuis de verschil-
lende zones zien. De grote zomereiken staan vooral in het oude 
loofbos achter de tuin van de borg. “Oude bomen als deze zijn 
schaars in Groningen. Je vindt ze alleen bij oude borgen, waar ze 
in de loop van de eeuwen niet zijn gekapt. Hier broeden liefheb-
bers van oude bomen, zoals bosuilen, appelvinken en wielewalen. 
Afgelopen voorjaar schalde door het bos voor het eerst de luide 
lach van de groene specht, die een nestgat vond in één van de oude 
eiken. Ook boomklevers en boomkruipers hebben de oude bomen 
ontdekt.” Oosterhuis wijst op de rijke ondergroei van het oude bos, 
waar bosanemoon, dalkruid en salomonszegel groeien. Aan de voet 
van de oude eiken en op de dode takken, staan grote zwammen. “In 
de herfst staat dit bos vol met paddenstoelen, zoals heksenboter, 
rode boleet en breedgerande poria. Zeldzaam is ook de goudhoed, 
die zich bij de borg laat zien. Sinds de vondst maaien we daar de 
brandnetels in de nazomer niet meer.”
Hoe dichter bij de borg, des te ‘netter’ het landschap oogt. Op het 
gemaaide en aangeharkte grasveld bij de borg bloeien in het voor-
jaar stinsenplanten, landgoedsoorten bij uitstek. Hier staan ook de 
walnoten, de rododendrons en de fruitbomen, waar veel insecten 
op afkomen. Bij de boomgaard achter het Iwema Steenhuis, waar 
oude appel- en perenrassen groeien, zag Oosterhuis een paar jaar 
geleden een rouwmantel, een zeldzame vlindersoort.

variatie
Hoe verder naar achteren - de Coendersborch is ruim twee kilome-
ter lang -, des te natuurlijker en wilder Het Groninger Landschap 
het landgoed laat worden. Het middelste deel bestaat uit weilan-
den, omzoomd met houtsingels. Daarachter ligt het Coendersbos, 
met zowel natuurlijke als voormalige productiebossen, met in het 
midden enkele kleine heidevelden. Natuur voert er de boventoon. 
“Daar groeit veenmos, veenpluis, wollegras, dophei en op droge de-
len struikhei”, vertelt Oosterhuis. Zijn beheer is erop gericht om het 
landgoed nóg gevarieerder te maken. Variatie is het sleutelwoord 
om de biodiversiteit te vergroten. “We willen een meer gevarieerd 
bos, met meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. 
Een ideaal bos bestaat uit meerdere lagen, dus mét een kruid- en 
struiklaag. In onze voormalige productiebossen met naaldbomen 
ontbreken die lagen. Her en der laat ik daarom bomen ‘ringen’, 
waardoor ze afsterven. Die dode bomen blijven staan, net als het 
dode hout dat op de grond valt. In en op dood hout leven weer 
paddenstoelen, insecten en vogels.” Specifieke maatregelen om 
speciale soorten te lokken, neemt Oosterhuis bij voorkeur niet. De 
filosofie van Het Groninger Landschap is: creëer de juiste omgeving 

insecten, paddenstoelen, zwammen en planten die afhankelijk 
zijn van de zomereik. Zijn Amerikaanse collega - de Amerikaanse 
eik - is veel minder soortenrijk. Die trekt maar vijftig soorten aan. 
“Moeten we kiezen tussen beide soorten, dan blijft de zomereik in 
ieder geval staan”, zegt Oosterhuis. Biodiversiteit is voor Het Gro-

en geschikte randvoorwaarden, dan komen ze vanzelf. Dus plant 
hij geen vlinderstruiken om vlinders aan te trekken. En voert hij de 
vogels ’s winters niet bij. Voor twee soorten maakt hij een uitzon-
dering: “Voor de bosuil hebben we nestkasten opgehangen, voor de 
ringslang leggen we broedhopen aan, waar ze hun eieren kunnen 
uitbroeden.”

Houtsingels
Belangrijk voor de biodiversiteit zijn de houtsingels. Juist in der-
gelijke overgangen tussen bos en open land is de soortenrijkdom 
enorm, vooral als de singels een ontwikkelde kruid- en struiklaag 
hebben. Bij het Iwema Steenhuis staan de houtsingels er fraai bij, 
stelt Oosterhuis tevreden vast. “We hebben er singels geplant, een 
aantal hersteld en de afrasteringen verzet, zodat de struiken buiten 
het bereik van de koeien kwamen. Inmiddels broeden er veel zang-
vogels, zoals winterkoning, tjiftjaf en heggenmus. Ook zoogdieren 
zoeken de singels op. Vleermuizen vliegen er langs op weg van hun 
kolonieboom naar hun jachtgebied. Van de acht soorten vleermui-
zen in Groningen leven er zeven op onze landgoederen”, vertelt 
Oosterhuis. Te spreken is hij ook over de bloemrijke weilanden, die 
bij het Iwema Steenhuis tussen de singels prijken. “In het voorjaar 
zien ze wit van de pinksterbloemen. Door de bloemen vliegen er 
overal oranjetipjes, van die witte vlinders met een grote oranje vlek 
aan de vleugeltip.”

Grote soortenrijkdom
Naar de totale soortenrijkdom blijft het gissen. Oosterhuis heeft 
lang niet alle soorten in het vizier. De vogelstand is bekend, net als 
de zoogdieren, paddenstoelen en planten. “Die brengen onze eigen 
vrijwilligers in kaart”, zegt hij. Voor minder bekende soortgroepen, 
zoals libellen, nachtvlinders en loopkevers, is hij afhankelijk van 
specialisten, die vrijwillig op vrije dagen een gebied inventarise-
ren. Melden mensen zich aan, dan springt Oosterhuis een gat in 
de lucht. Bij elke nieuwe soortenlijst kijkt hij zijn ogen uit. “Laatst 
struinde een groep mossendeskundigen door de Coendersborch. 
Het leverde een soortenlijst op van maar liefst zeventig verschil-
lende soorten mossen. Echt fascinerend, zoveel soorten als hier 
leven.”

Tekst Addo van der Eijk  Fotografie C.M.H. Lapré, Omke Oudeman, Silvan Puijman

Boven vlnr: herfstbla

deren, boomkruiper, 
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grote sponszwam

Onder vlnr: winterko

ninkje, mos op eiken

bomen, goudhoed, 

dalkruid
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Molens van Het Groninger Landschap zijn op afspraak te bezichtigen en als de 
vlag is uitgestoken en/of de molen draait. Kijk voor een totaaloverzicht van de 
molens op www.groningerlandschap.nl/eropuit/molens

De Lelie  
Open:  zaterdag 8 december
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Molenstraat 3, 9967 SL Eenrum

De Vier Winden 
Open:  zondag 9 december 2012
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur 
Locatie:  Hoofdstraat 150, 9968 AH Pieterburen

Nieberter Molen  
Open:  iedere eerste en derde zaterdag van de maand 
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Molenweg 62, 9365 PE Niebert 

De Zwaluw  
Open: iedere zondag in de even weken 
Tijd: 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur
Locatie: Moeshorn 2, 9966 VH Zuurdijk

De Onderneming 
Open: iedere zondag 
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: Hoofdstraat 25 , 9975 VR Vierhuizen

Zeldenrust
Open: als de vlag is uitgestoken en/of de molen draait
Tijd:  13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Dorpsweg 16, 9993 TK Westerwijtwerd 

Bovenrijge 
Open: als de vlag is uitgestoken en/of de molen draait
Tijd:  9.00 tot 12.30 uur 
Locatie: Boltweg 18, 9791 AC Ten Boer

Widde Meuln 
Open: de molen wordt elke zaterdag door vrijwilligers in bedrijf gesteld
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Boltweg 16, 9791 AC Ten Boer 

woeNsDAG 13 FeBruAri moLeNs

Vogels kijken vanuit de Kiekhörn 
Tijd: 14.00 tot 15.30 uur; vertrekpunt: Parkeerplaats Energieweg, Foxhol 

Een wandeling naar de kijkhut de ‘Kiekhörn’. Vanuit dit uitkijkpunt 
bekijken we vogels, die hier ’s winters verblijven en in het voorjaar 
weer wegtrekken. Neem laarzen en uw verrekijker mee.

zoNDAG 3 mAArT 

Buitenplaats Reitdiep
Wolddijk 103, 9738 AD in Groningen
Iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur geopend en op zaterdag en zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur.

Buitenplaats Reidehoeve
Iedere zaterdag en zondag geopend van 12.00 tot 16.00.
Dallingeweersterweg 30, 9947 TB in Termunten

BezoekersceNTrA

Koetshuys Ennemaborgh – Grand Café
Geopend: woensdag, vrijdag, za en zo van 12.00 tot 18.00 uur,
www.koetshuysennemaborgh.nl; Hoofdweg 96, 9681 AJ in Midwolda

Agenda:
9 december: Törf
23 december: Winterliederen / Bert Ridderbos en Linde Nijland
26 december: Kerstwandeling

Expositie Koetshuys: Ingrid Daniëlla van der Spoel
Van zaterdag 1 december 2012 tot en met zondag 3 maart 2013 is er in 
het Koetshuys van de Ennemaborg in Midwolda een expositie te zien 
van fotograaf Ingrid Daniëlla van der Spoel.
www.artemisia-photography.nl

Borg Ewsum – Theeschenkerij
Van woensdag tot en met zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur
www.ewsum.info; Oosterburen 1, 9991 NB in Middelstum

BijzoNDere LocATies:

In het donker op stap – Jeugd 
Tijd: 19.00 tot 20.30 uur; vertrekpunt: Coendersborch, Oude weg 15-17 in 
Nuis; aanmelden: info@groningerlandschap.nl of tel. 050-5892714.

We zoeken stoere meiden jongens tussen de 8 en 12 jaar, die het 
aandurven in het donker te speuren. Sommige diersoorten gaan altijd 
in de nacht op pad. Hoe doen zij dat? Leuk om dit met elkaar uit te 
vinden, samen hoor en zie je meer. Lichtjes zijn niet nodig. Geschikte 
kleding en een goed humeur wel.

         

          

          

          

          
Wandeling Reitdiep
Tijd: 14:00 – 15.30 uur; locatie: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103, 9738 
AD Noorderhoogebrug Groningen  

Deze wandeling is ongeveer 2,5 kilometer lang en wordt begeleid 
door een gids. Vanaf de Buitenplaats voert de wandeling via het dorp 
Noorderhoogebrug door het land weer terug. 

Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, molenliefhebbers, 
kinderen die doe-activiteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen, 
nestkasten controleren of met netjes willen zien wat er in sloten leeft en groeit, 
organiseren de vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap activiteiten en 
evenementen. Op onze website www.groningerlandschap.nl is een totaaloverzicht 
te vinden. Op de site worden de laatste veranderingen bijgewerkt en kunnen 
routebeschrijvingen worden gedownload. In de Golden Raand plaatsen we een selectie 
van de activiteiten. Alle molens van Het Groninger Landschap zijn open voor publiek. 

Struinen langs de grens  
Tijd: 12:30 – 16.00 uur; vertrekpunt: informatiepunt van Het Groninger 
Landschap, Bisschopsweg 1, 9545 PK Bourtange
Meenemen: geldig legitimatiebewijs

Deze wandeling van ongeveer tien kilometer gaat door natuurgebie-
den langs de Nederlands/Duitse grens, afwisselend door gebieden 
van Groninger Landschap en Forst Arenberg. Een klein deel van het 
traject moet worden gestruind. 
Na afloop van de wandeling wordt een film vertoond over de historie 
en de omgeving van Bourtange.

zoNDAG 6 jANuAri  

ieDere 1e zoNDAG V/D mAAND 
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Kerstvloed wandeling
Tijd: 14.00 – 16.00 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Noordkust,  
Hoofdstraat 83, Pieterburen; aanmelden: pieterburen@groningerland-
schap.nl of tel. 0595-528522

Met onze gids maakt u een wandeling rondom Pieterburen. De gids 
vertelt historische feiten over de zware Kerstvloed van 1717. Een 
interessante wandeling met aansluitend een bezoek aan de molen De 
Vier Winden en een snertmaaltijd met roggebrood en spek.

Rondwandeling Lettelberterpetten met stol en wijn  
Tijd: 11:00 – 13:00 uur; vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG in Lettel-
bert; aanmelden: tot 21 dec. via 050-5892714 of via mail: info@groninger-
landschap.nl. Na 21 dec. alleen via leekstermeer@groningerlandschap.nl 

Wandeling door de Lettelberterpetten. We kijken wat de natuur in 
deze tijd te bieden heeft. Ondertussen vertellen de gidsen over de 
oorsprong van het gebied en over wat we tegenkomen. Na afloop is er 
kerststol met koffie of glühwein en limonade of chocolademelk voor 
de kinderen. Trek laarzen of stevige schoenen aan neem een verre-
kijker mee. De wandeling is gratis. Voor de kerststol met koffie wordt 
een kleine vergoeding gevraagd.

Kerstwandeling op landgoed Ennemaborgh  
Tijd: 13:00 – 14:30 uur; vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 
96, 9681 AJ Midwolda

In deze tijd van het jaar lijkt het landgoed er stilletjes bij te liggen. 
Toch zijn er in het winterse landschap nog veel zaken te ontdekken. 
Hopelijk hebben we te maken met een witte Kerst en is het landgoed 
bedolven onder een dikke laag sneeuw. We wandelen met gidsen 
door het park- en boslandschap. 
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Wandeling Punt van Reide
Tijd: 11.00 - 13.30 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Reidehoeve, 
Dallingeweersterweg 30, 9947 TB, Termunten

Luid het nieuwe jaar in met een frisse neus aan de Punt van Reide. 
Onze gidsen nemen u mee naar dit unieke stukje Nederland, omringd 
door de schoonheid van de Dollard. 
Dit brakwatergebied kan drassig zijn. Wij adviseren u daarom laarzen 
of stevige waterdichte schoenen aan te trekken. Honden zijn niet 
toegestaan, ook niet aangelijnd. Aan de excursie zijn geen kosten 
verbonden, behalve voor uw consumpties.
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Rage BV, gevestigd in Groningen, is per 1 juli vriend geworden van Het 
Groninger Landschap. In heel Nederland begeleidt Rage BV projecten 
op het gebied van fraai drukwerk, uitgave van boeken en bijzonder 
maatwerk. Ook levert Rage BV relatiegeschenken en bedrukt textiel. 

YellowBird is per 1 oktober Vriend geworden van Het Groninger Land-
schap. YellowBird is een creatieve marketing partner, die op basis van 
Surround Video concepten, interactieve online merkactivering voor 
haar klanten verzorgt. Voor reclamebureaus, televisieproducenten 
of rechtstreeks voor merken, bedenkt yellowBird samen met haar 

Kikkoman Foods uit Sappemeer, al jaren Vriend van Het Groninger 
Landschap, heeft de samenwerking uitgebreid. Het Groninger Land-
schap en Kikkoman zijn overeengekomen dat de sojaproducent ge-
durende 5 jaar €. 20.000,- per jaar bijdraagt aan onderhoud en beheer 

Jan F. Bonjer  € 500,–    
Medewerkersactie Gasterra: € 500,–
Legaat mw. C.A. Smit: € 11.933,88

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. 

Dankzij gedegen kennis en jarenlange ervaring is ieder project bij 
Rage BV in goede handen. Geen opdracht is te bijzonder! 
www.ragebv.nl

klanten concepten en wordt Surround Video beeldmateriaal geprodu-
ceerd. Daarnaast worden ook de Surround Video afspeelsoftware en 
de distributie infrastructuur door yellowBird geleverd. Deze totaal-
oplossing is uniek en maakt dat yellowBird zaken doet met bekende 
namen over de hele wereld. www.yb.nl 

van de Kikkoman-molen en adoptie van het gebied Leinwijk, bij het 
Zuidlaardermeer. Kwaliteit van de natuur en water is voor Kikkoman 
van groot belang. Zuiver water is belangrijk voor de productie van 
sojasaus. www.kikkoman.com 

rAGe BV

YeLLowBirD
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oLIEBoLLEN, SNErT EN 
SPANNENdE vErHALEN 

vertelplekken
- Museum ’t Steenhuus in Niebert
- Schuur van De Coendersborch in Nuis
- Kerkje van Nuis

De kosten zijn € 5,– per persoon. Deze prijs is inclusief koffie en 
snert. 
Zin om mee te gaan? Geef je dan op via e-mailadres 
info@vertellus.nl of telefonisch op nummer (06) 45 53 63 62
(aanmelden t/m vrijdag 28 december).

Op zondag 30 december organiseert Het Groninger Landschap in 
samenwerking met vertellers van Mien Westerkwartier een vertel-
tocht in het Westerkwartier. Op drie plaatsen langs de route wacht 
een verteller ons op met een spannend verhaal.  
Het verzamelpunt voor deze wandeling is het dorpshuis De Vrij-
borg in Nuis. Na een kop koffie gaan we samen met gidsen van Het 
Groninger Landschap op pad. Er is ruimte voor drie groepen van elk 
maximaal 25 deelnemers. 

Programma
10.30 uur Ontvangst in dorpshuis De Vrijborg, Nieuweweg 80, 

9364 PC in Nuis met kop koffie en oliebollen
11.00 uur Start wandeling
±13.30 uur Terugkomst bij het dorpshuis met kop heerlijke 

snert
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w i N T E r w a N d E L i N G  i N  H E T  w E S T E r K w a r T i E r

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  ING: 677.61.79.09 ten name van 
Het Groninger Landschap in Haren. Bij grotere giften kunt u meepraten over wat we 
met uw geld doen. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met Luut Jan 
Sterenberg via 050-3135901 of lj.sterenberg@groningerlandschap.nl



Ruigpootbuizerd Klokjesgentiaan

Weidebeekjuffer Ronde zonnedauw

Boomvalk
In de zomermaanden was de Boomvalk 
een vaste gast bij de Reidehoeve, bij 
Termunten. Daar jaagde de valk vooral 
op huiszwaluwen. De boomvalk staat 
op de Rode Lijst. Het is een snelle, 
wendbare valk die in de vlucht kleine 
vogels en libellen pakt. Boomvalken zijn 
langeafstandstrekkers die de winter in 
het verre zuiden doorbrengen. Het aantal 
boomvalken in Nederland neemt af, 
mogelijk onder invloed van predatie door 
havik en misschien buizerd. Ook zijn er 
steeds minder prooidieren zoals graspieper, 
veldleeuwerik en diverse libellensoorten. 
In Nederland broeden ongeveer 750 tot 
1.000 paren. Dit is minder dan de helft van 
de broedende, Nederlandse populatie in de 
jaren ’80.

Weidebeekjuffers
In de sloten bij de Soldatendijk bij Bourtange zijn voor de tweede 
keer weidebeekjuffers aangetroffen. Vorig jaar ging het nog om 
zwervers. Dit jaar ziet het ernaar uit dat een kleine populatie van 
de juffers zich heeft gevestigd. Dit insect, die tot de libellenfamilie 
behoort, is zeldzaam in Groningen. De soort neemt de laatste 
jaren echter in Nederland toe. De weidebeekjuffer is een indicator 
voor schoon water. Waarschijnlijk zijn de exemplaren die nu bij 
Bourtange gezien zijn, uitgezwermd vanuit het Ruiten Aa -gebied

roofvogeltrek
In de hele provincie Groningen zijn nu veel roofvogels te zien, 
vooral buizers en ruigpootbuizerds. De vogels die normaal in dit 
gebied zitten, trekken langzaamaan naar het zuiden en vanuit 
Scandinavie komen deze vogels nu naar onze provincie. Bij de 
Dollard zijn ook enkele zeearenden en visarenden gezien. Het 
gaat om doortrekkers en overwinteraars. Bij het Zuidlaardermeer 
is echter na twee jaar weer een overzomerend paartje visarenden 
waargenomen. Een indicatie dat het gebied zich steeds beter 
ontwikkelt.

colofon
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ronde zonnedauw
Bij de petgaten van de Harener Wildernis worden steeds meer 
exemplaren van het vleesetende plantje Ronde Zonnedauw 
vastgesteld. Zonnedauwsoorten lokken, vangen en verteren 
insecten door een glinsterende, kleverige substantie aan de 
tentakeltjes. De prooi gebruikt de plant om voedingsstoffen te 
krijgen die onvindbaar zijn in de bodem waar de planten leven.

klokjesgentiaan
Vlakbij de Linie, bij Bourtange is dit jaar een sterke uitbreiding van 
de klokjesgentiaan waargenomen. De klokjesgentiaan komt van 
oudsher in het gebied voor, maar de laatste vermelding stamt uit 
1975. Na de herinrichting van het gebied zijn de omstandigheden 
blijkbaar weer optimaal geworden voor de zaadjes die al die 
jaren in de ondergrond zijn blijven liggen. Tegenwoordig is de 
klokjesgentiaan vrij zeldzaam in Nederland. De soort komt nog 
het meeste voor op natte heiden in het binnenland en in natte 
duinvalleien op de Waddeneilanden. De klokjesgentiaan is de enige 
waardplant van het gentiaanblauwtje, een zeldzame dagvlinder.



VAN sTicHTiNG 
HeT  GroNiNGer LANDscHAp

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. deze 

Vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk. Op deze pagina staat een 

overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. En telkens lichten we  

er eentje uit. deze keer is dat yellowBird.

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 
 –verzekering
Artès bureau voor architectuur en interieur
Avesis
Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 
 Groningen U.A.
Dagblad van het Noorden
De Friesland Zorgverzekeraar
Dow Benelux B.V.
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Hoogeland Catering
Kikkoman Foods Europe B.V.
Koepon Holding B.V.
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding B.V.
KPMG
Kroon vlees Slachthuis Groningen
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
NNZ B.V.
PlasBossinade
Rage BV
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
Waterbedrijf Groningen
Yacht
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

De 360-graden filmtechnieken van yellow-

Bird zijn wereldberoemd. Toch heeft juist 

Groningen een bijzondere plek in het hart 

van oprichter marc Groothelm. Hij zou hier 

niet weg willen.  

De lijst met klanten van yellowBird is een 

opsomming van internationale grootheden 

in het bedrijfsleven. Sportkledinggigant 

Nike, autoproducent Kia en Victorinox, de 

fabrikant van het Zwitserse zakmes, hebben 

voor hun reclame-uitingen gebruik gemaakt 

van de innovatieve filmtechnieken van 

het Groningse bedrijf. Een bedrijf met zo’n 

internationale allure zou je eerder in een 

wereldstad verwachten, dan in het gezellige 

hart van Groningen. “Ik krijg dan ook wel 

eens de vraag waarom wij in Groningen zijn 

gevestigd”, zegt oprichter Marc Groothelm. 

“Waarom niet?, antwoord ik dan.” Hij maakt 

een gebaar naar het raam tegenover zijn 

bureau. Het kantoor aan de Brugstraat in 

Groningen kijkt uit over de fraaie gracht aan 

het Lage der A. “Dit is toch een inspirerende 

plek? Ik woon op loopafstand van mijn 

werk en ik kan hier ook nog eens goed 

gekwalificeerde en hardwerkende mensen 

vinden.”

yellowBird verzorgt surround video-

oplossingen. Groothelm: “We gebruiken 

camera’s die zijn te vergelijken met de 

camera’s die Google voor Streetview 

gebruikt. Die van ons schieten 25 beeldjes 

per seconde. In de films die we maken kun 

je 360 graden om je heen kijken. Dat levert 

spectaculaire resultaten op. Er is nog een 

aantal bedrijven dat deze techniek gebruikt. 

Wij zijn echter het enige bedrijf dat ook de 

software en de kennis levert om de beelden 

te bewerken en te monteren.”

Die combinatie zorgde voor aandacht van 

bedrijven van over de hele wereld, die 

tegenwoordig vanuit kantoren in Groningen, 

Londen, Sint-Petersburg en Goiania in 

Brazilië, worden bediend. Dicht bij huis 

maakte yellowBird onlangs 360-graden 

overzichten van de boerderijen bij de 

populaire tv-serie Boer zoekt vrouw. Ook voor 

het Groninger Landschap heeft yellowBird al 

opnamen gemaakt.

Groothelm komt uit het Friese Vinkega, 

maar is sinds zijn studie in 1998 verknocht 

aan Groningen. Hij maakt ook regelmatig 

een tripje naar de Ommelanden. “Ik vind het 

heerlijk om in het Groninger landschap op 

zoek te gaan naar sporen van hoe het was 

en hoe het landschap zich heeft ontwikkeld. 

Als ik tot rust wil komen en inspiratie zoek, 

dan maak ik een rondje langs de dijk en 

de kwelders. Met al die weidsheid is het 

alleen maar logisch dat wij vrienden van Het 

Groninger Landschap zijn geworden.

Meer weten over yellowBird? Kijk op 

www.yb.nl  

yellowBird
eeN weiDse BLik oVer HeT GroNiNGer LANDscHAp

Oprichter 

yellowBird

Marc Groothelm


