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De laatste Golden Raand van het jaar. Hét moment om terug te 
kijken op 2010 en om vooruit te kijken naar 2011, het jaar waarin de 
Stichting Het Groninger Landschap 75 jaar bestaat.

Dit jaar is op het laatst nog heel roerig, met een nieuw kabinet dat 
sterk wil bezuinigen op de natuur in Nederland en dus ook in onze 
provincie. De realisering van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
wordt op een laag pitje gezet, onder andere door het schrappen 
van de verbindingszones tussen de natuurgebieden, enkele 
duizenden hectare natuur van Staatsbosbeheer in Nederland moet 
worden verkocht en provincies mogen geen investeringen meer 
doen op het gebied van verwerving van nieuwe natuurgebieden 
totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt met het Rijk. Zowel 
natuurorganisaties, overheden en wetenschappers waaronder 
ook economen hebben inmiddels laten weten dat de voornemens 
van het kabinet schadelijk zijn. Niet alleen voor de natuur, maar 
daaruit voortvloeiend ook voor de regionale economie en de al 
gedane investeringen. Het is afwachten wat het kabinet met die 
geluiden doet. Wij moeten nu concreet bedenken hoe we onze 
taken op het gebied van natuurbeheer en -behoud kunnen blijven 
uitvoeren. We zullen daarnaast samen met andere organisaties 
beleidsalternatieven zoeken waardoor de natuur in Nederland niet 
teveel schade oploopt. 

Een belangrijke constatering is echter ook dat de budgetten en 
investeringen in cultuurbehoud en monumenten in stand blijven. 
En dat is goed. De laatste jaren richt Het Groninger Landschap zich 
in toenemende mate op de Groningse cultuurhistorie. We krijgen 
steeds meer cultuurhistorisch waardevolle objecten in bezit. In 
totaal nu al 45 objecten en landschapselementen als boerderijen, 
molens, borgen maar ook zaken als dekenkisten en rouwborden. 
We richten ons als Stichting naast natuurontwikkeling en natuur-
behoud de komende jaren nadrukkelijk op ons culturele erfgoed. 
Dat erfgoed, waaronder onze borgen, landgoederen en bijge bouwen 
moet bij voorkeur een openbare functie krijgen, zodat mensen er 
volop van kunnen genieten. In dit themanummer kunt u lezen wat 
we allemaal met de borgen en de daarbij behorende landgoederen 
doen en wat er te beleven is.

Dan het komende jaar. U krijgt van ons alvast een set ‘pronkjewail-
tjes’; kaarten waarvan we hopen dat u ze deze dagen wilt gebruiken 
om vele mensen bekend te maken met ons mooie Groninger land-
schap. Wij zullen daarop doorgaan in onze activiteiten het komend 
jaar. U zult nog veel van ons horen. Ik wens u prettige feestdagen!

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap
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Ooit stonden er zo’n tweehonderd borgen in Groningen. De borgen waren de 
opvolgers van de steenhuizen, karakteristieke gebouwen die - de naam zegt het 
al - waren opgetrokken van steen. Nu zijn er nog zestien borgen in Groningen. Drie 
daarvan zijn van Het Groninger Landschap: de Coendersborch, de Ennemaborgh en 
het Iwema Steenhuis.

Op termijn wil Stichting Het Groninger Landschap haar borgen openstellen voor 
publiek. Op en rond de Coendersborch krijgt dit streven inmiddels concrete 
vormen. Het Groninger Landschap wil een grotere rol spelen bij het in stand 
houden van het Groningse culturele erfgoed. Het erfgoed, ook de borgen en de 
bijgebouwen, moet bij voorkeur een openbare functie krijgen, zodat mensen er 
volop van kunnen genieten.



Op de zolder van het Iwema Steenhuis in 
Niebert, boven de grote kamer waar vroeger 
recht werd gesproken, bestudeert Douwe 
van der Zee enthousiast de eeuwenoude 
gebinten. “Deze eiken balken stammen uit 
de Middeleeuwen, begin 1300. Ongelofelijk 
toch. Kijk, hier zie je de telmerken. Dat 
zijn de nummers op de balken, zodat 
ze de kap als een bouwpakket in elkaar 
konden zetten.” Het Groninger Landschap 
bezit twee borgen, de Coendersborch in 
Nuis en de Ennemaborgh in Midwolda. 
Zoals de naam aangeeft, is het Iwema 
Steenhuis in Niebert geen borg, maar een 
steenhuis. “Steen huizen dienden vroeger 
als toevluchtoord. Later zijn de meeste 
steenhuizen uitgebreid tot woonhuis. 
Was men van adel, dan kreeg het gebouw 
het predicaat borg. Het Iwema Steenhuis 
had geen bewoners van adel, al woonden 
er zeer belangrijke mensen”, vertelt Van 
der Zee. Aan hem als bouwkundig mede-
werker de taak om de drie gebouwen en 
de bijbehorende schuren, boerderijen en 

koetshuizen in goede staat te houden. 
Dat lijkt te lukken. “Ze staan er uitstekend 
bij”, zegt hij tevreden. “Eens in de drie jaar 
 lopen we alles langs, eens in de zes jaar 
krijgt het houtwerk een grote beurt.” Het 
steenhuis staat deels in de steigers. “We 
hebben net de dakpannen laten schoon-
maken. Ook dat hoort bij het regulier 
onder houd”, legt Van der Zee uit. 

Cultureel erfgoed
De laatste jaren richt Het Groninger 
Landschap zich in toenemende mate op 
de Groningse cultuurhistorie. “We krijgen 
steeds meer cultuurhistorische objecten 
in bezit. In totaal nu al 45 objecten als 
boerderijen, molens en borgen.” Vanwege 
de uitbreiding boog Van der Zee zich over 
een nieuwe visie op het erfgoed. “Tot een 
paar jaar geleden voerde Het Groninger 
Landschap voor de verwerving van monu-
menten een defensief beleid. Dat gaat 
veranderen. We willen als stichting een 
grotere rol spelen bij het in stand houden 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

CoendersborCh: 
eerst opknappen, dan 
openstellen

van ons culturele erfgoed. Het erfgoed, 
ook de borgen en de bijgebouwen, moet 
bij voorkeur een openbare functie krijgen, 
zodat mensen er volop van kunnen ge-
nieten.” Delen van de gebouwen worden 
nog bewoond, maar andere delen zijn reeds 
langer toegankelijk. Zo hebben Vrienden 
van de Nieberter Molen in het achterhuis 
van de Iwema Steenhuis  ‘Museum ’t Steen-
huus’ ingericht. Het museum bestaat onder 
andere uit een authentieke bakkerij met 
een winkel en een unieke verzameling 
oude bakkerijbenodigdheden. Aan welke 
openbare functies zit Van der Zee verder 
te denken? “De gebouwen zijn ideaal als 
bezoekers- en informatiecentra van Het 
Groninger Landschap. Wat ook kan, is 
ruimten verhuren als erfgoedlogies.”

erfgoedlogies
De boerderij links van de Coendersborch - 
in de volksmond boerderij Kimm ge noemd, 
naar de vroegere bewoners - krijgt binnen-
kort zo’n openbare functie. De voorzijde 

wordt verbouwd tot erfgoedlogies. “Net als 
in boerderij Harssensbosch in het Reitdiep-
dal komt in het voorhuis een gastenverblijf, 
dat we gaan verhuren als vakantiehuis. Het 
is echt een prachtplek, zo naast de borg 
en het Coendersbosch”, vertelt Van der 
Zee bij de boerderij. Binnen oogt het nog 
wat vervallen, maar dat gaat veranderen. 
“De verbouwingsplannen zijn inmiddels 
rond, binnenkort kiezen we een aannemer. 
Augustus volgend jaar willen we klaar zijn, 
maar er moet nog veel gebeuren. Er zit 
bijvoorbeeld overal asbest dat gesaneerd 
gaat worden.”
In de twee schuren achter boerderij 
Kimm komt museum ’t Rieuw, dat nu nog 
achterin de Coendersborch is gevestigd. 
“In deze schuren hebben ze veel meer 
ruimte om hun oude landbouwwerktuigen 
en ambachten uit te stallen”, zegt Van der 
Zee. Ook hier kijkt hij met interesse naar 
de gebinten. “Deze eiken balken zijn veel 
ouder dan de boerderij. Ze staan op grote 
zwerfkeien die dienen als fundament. 

Tussen de achterste twee gebinten, waar 
vroeger de paardenstal stond, komt een 
afgetimmerde ruimte voor de vrijwilligers. 
Dat stuk gaan we verwarmen.” In de tweede 
boerderijschuur wijst Van der Zee naar 
een stapel ornamenten. “Die komen uit 
de Fossemaheerd, een voorloper van de 
Coendersborch. De boer vond ze aan de 
rand van een sloot. We brengen ze naar 
een natuursteenbedrijf waar ze worden 
geconserveerd. Daarna zoeken we er 
een mooie nieuwe plek voor, misschien 
in het achtergedeelte van de borg.” Met 
het vrijkomen van het achterdeel van 
de Coendersborch heeft Het Groninger 
Landschap grootse plannen. “Daar komt 
ons bezoekerscentrum, waar we bezoekers 
gaan informeren over het borgterrein en 
ons natuurgebied. Het dient straks als 
uitvalsbasis voor excursies.”

breed blikveld
Boerderij Kimm hoort bij de Coenders-
borch, benadrukt Van der Zee, net als 

boer derij Ausma aan de andere kant van de 
borg, die op het ogenblik een nieuw rieten 
dak krijgt. De drie gebouwen vormen één 
geheel. Van der Zee bekijkt het nóg breder; 
ook het groen eromheen hoort erbij. Zijn 
brede blikveld past in een landelijke trend. 
“Je moet tegenwoordig verder kijken dan 
het object alleen, en de omgeving mee-
nemen. Een object moet passen in het 
land schap.” Rond de Coendersborch 
brengt Het Groninger Landschap deze 
nieuwe benadering in de praktijk. De tuin 
krijgt meer ronde vormen, de borg komt 
meer in het zicht, het hekwerk wordt 
hersteld en de parkeerplaats voor de borg 
verdwijnt. “Tussen boerderij Kimm en de 
borg laten we een nieuwe parkeerplaats 
aanleggen voor zo’n dertig auto’s. Vanaf de 
parkeerplaats is zowel het borgterrein als 
het landbouwmuseum goed te bereiken.” 
Verderop in het bos klinkt het gebrom van 
grote machines. “Ze zijn bezig met het 
herstellen van de oude visvijver. Ook die 
hoort bij de borg”, vertelt Van der Zee. 
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Op termijn wil Het Groninger Landschap haar borgen open stellen 
voor publiek. Op en rond de Coendersborch krijgt dit streven 
concrete vormen. Het voorhuis van boerderij Kimm opent volgend 
jaar de deuren als erfgoedlogies. Museum ’t Rieuw verhuist naar 
de deel van de boerderij en in de borgschuur richt Het Groninger 
Landschap een bezoekerscentrum in. Ook buiten wordt 
het borgterrein aangepakt.

Boerderij Kimm bij Nuis

Inzet: 

Douwe van der Zee 



“Daarvoor is de ruimte perfect, ook voor 
excursies met een lezing vooraf. Door het 
Koetshuys staan voor 2011 meer lezingen 
op het programma.”
Het gebouw verkeert in goede staat, laat 
Van der Zee weten. Een ingrijpende reno-
vatie is dan ook niet nodig. Wel verandert 
de inrichting. Wie nu binnen stapt, ziet 
veel donkerbruine houten meubelen, met 
antieke kasten en wagen wielen aan het 
plafond. Ellens-Bos heeft een wens. “Het is 
binnen erg donker, daar zouden ze iets op 
moeten verzinnen. Verder wachten wij met 
spanning op de tekeningen.” Volgens van 
der Zee is de nieuwe inrichting gereed voor 
het eind van 2011. 

Informatie
Wat binnen in ieder geval gaat komen, 
is informatie voor bezoekers over onder 
meer de konikpaarden en de invloed 
van deze paarden op het land schap rond 
de Ennemaborgh. Wanneer het gebouw 
open gaat, kan Ellens-Bos nog niet exact 
aangeven. “Het zou mooi zijn als het 
Koetshuys elk weekeinde open is. Vanaf nu 
starten en eindigen er onze excursies. Dan 
is het gebouw sowieso open.” 
De houten schuur komt niet leeg te staan, 
verzekert Ellens-Bos. “De schuur dient voor 
opslag van materiaal en wordt gebruikt 
door de vrijwilligers van het hertenkamp. 
Ook onze jeugdactiviteiten blijven in 
de schuur. In februari timmeren ze er 
nestkasten, waarna ze in het Koetshuys 

Het Koetshuys was al langer in bezit van 
Het Groninger Landschap, maar werd 
verpacht aan een horecaondernemer. 
“Hij deed een aanbod, dat we met beide 
handen hebben aangegrepen. We willen 
onze gebouwen immers openstellen 
voor publiek”, vertelt Douwe van der 
Zee, bouwkundig medewerker van Het 
Groninger Landschap. Voor Ellens-Bos 
kwam daarmee een lang gekoesterde 
wens uit. De vrijwilligers keken al 
jaren reikhalzend naar het gebouw uit. 
“Hiervoor zaten we in de houten schuur 
aan de andere kant van de Ennemaborgh. 
Gingen we met gasten een kopje koffie 
drinken, dan was het heel klein en krap. 
Het Koetshuys biedt meer ruimte en de 
ambiance is veel beter.”

paddenstoelendag 
Zondag 10 oktober beleefde Team 
Ennemaborgh haar primeur. Tijdens de 
jaarlijkse paddenstoelendag gingen voor 
het eerst de deuren van het Koetshuys 
open. Meer dan tweehonderd mensen 
kreeg Ellens-Bos over de vloer. Binnen 
keken ze naar een doorlopende presentatie 
over paddenstoelen en brandde de grote 
open haard. “Veel mensen gingen ge-
noeglijk rond de open haard zitten met 
een kopje koffie”, zegt Ellens-Bos. “We 
kregen leuke reacties. Meerdere bezoekers 
feliciteerden ons met ons nieuwe onder-
komen.” Het Koetshuys heeft het Team 
geïnspireerd om vaker lezingen te houden. 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Silvan Puijman

Aan de rechterzijde van de Ennemaborgh in Midwolda staat een 
oud bakstenen gebouw, met mooie lantaarns aan de voorgevel. 
Het is het Koetshuys Ennemaborgh, een rijksmonument.  
Waar vroeger de paarden voor de borgbewoners stonden, 
ontvangen de vrijwilligers van Team Ennemaborgh sinds kort 
hun  excursiedeelnemers. ‘Een enorme vooruitgang’, noemt   
Matty Ellens-Bos, vrijwillig medewerker van Team Ennemaborgh, 
het nieuwe onderkomen. 

pannenkoeken komen eten. Zo gebruiken 
we beide gebouwen.”

team ennemaborgh 
verheugd met koetshuys 

De paddenstoelendag bij de Ennemaborgh heeft 

ruim 100 paddestoelen opgeleverd, waaronder 

soor ten als de giftige witte kluifzwam, de mooie 

loofbostrechterzwam, de biefstukzwam, de dool

hofzwam, de rodekoolzwam (foto rechterpagina, 

boven), de kleverige koraalzwam (rechterpagina, 

onder) en de gekraagde aardster (foto hierboven). 

Aardsterren (foto Harry Harms) zijn een soort van 

zwammen die als een ster op de grond liggen.
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Ooit stonden er zo’n tweehonderd borgen in 
Groningen. De borgen waren de opvolgers van de 
steenhuizen, karakteristieke gebouwen die - de 
naam zegt het al - waren opgetrokken van steen. 
Nu zijn er nog zestien borgen in Groningen. Drie 
daarvan zijn van Het Groninger Landschap: de 
Coendersborch, de Ennemaborgh en het Iwema 
Steenhuis. 

Hout, stro, leem en riet. Uit die materialen worden tot ver in de 
middeleeuwen alle huizen en andere gebouwen opgetrokken. 
Soms zorgen zwerfkeien voor een fundament. Alleen sommige 
kerken worden gebouwd van het dure tufsteen, dat per boot van 
ver wordt aangevoerd. De Romeinen hebben al eerder ontdekt dat 
het mogelijk is om bakstenen te bakken van brokken klei, maar 
die kennis is vergeten. In de elfde eeuw wordt het steenbakken op-
nieuw uitgevonden en nu zorgt het voor een revolutie in de bouw. 
Bakstenen zijn goedkoper, duurzamer en makkelijker te hanteren 
dan tufsteen. Wie het zich kan permitteren, bouwt voortaan in steen. 

Conflicten
Allereerst worden kerken en kloosters gebouwd in steen, maar al 
snel volgen de rijken. Vooral rijke boeren beschikken over voldoen-

de middelen om verdedigingswerken te laten bouwen. Dat komt 
niet ongelegen. De 14e en 15e eeuw zijn ruige tijden in  Groningen. 
Een centraal gezag ontbreekt. Conflicten worden opgelost door 
strijd. De rijkste boeren maken lokaal of regionaal de dienst uit. Zij 
hebben geld om er een groepje gewapende ruiters op na te houden, 
zodat ze anderen hun wil kunnen opleggen. Zij  worden ‘hoofde-
lingen’ genoemd, wellicht omdat ze aan het hoofd van het legertje 
huurlingen staan. De hoofdelingen vechten onderling een strijd 
uit om de macht en leven bovendien op voet van oorlog met de 
stad Groningen, marktplaats voor de Ommelanden. De koop lieden 
en handelaren in de stad bepalen de prijs van de waren van de 
 plattelanders en dat geeft stof voor talloze conflicten. 
De hoofdelingen laten verdedigingswerken van steen bouwen. 
Deze steenhuizen zijn in de eerste plaats bedoeld voor het ver-
dedigen van mens, have en goed in tijden van oorlog, maar ze 
bieden ook een veilige vluchtplaats als er sprake is van waters-
nood. Het zijn stoere, eenvoudige torens met een rechthoekige 
plattegrond in een verhouding 3:4. De toegangsdeur bevindt zich 
zo’n anderhalf tot drie meter boven het maaiveld en is met een 
trap of ladder te bereiken. In geval van nood trekt men zich terug 
in de toren en haalt de ladder binnen. Het steenhuis telt één of 
twee verdie pingen. De zolder daarboven is soms rondom voorzien 
van een dak met een ‘omgang’ om eventuele aanvallers met stenen 
te be kogelen of te beschieten. De kap is een zadeldak. Helemaal 
beneden bevindt zich een gewelf boven een kelder die iets boven 
het maaiveld uitsteekt, zonder doorgang naar boven. 

schietsleuven
De steenhuizen verrijzen vaak op plaatsen waar eerder een houten 
of vakwerkgebouw heeft gestaan. Soms wordt de lokatie iets verder 
opgehoogd, waardoor een ‘borgklip’ ontstaat. Vaak ligt het steen-
huis binnen een ronde gracht. Bij Harssens, in het Reitdiepgebied 
is zo’n ronde gracht rond een opgehoogd eilandje nog steeds goed 
te zien in het landschap. Andere gebouwen staan dan tussen deze 
gracht en een verderop gelegen buitengracht. In andere gevallen 
ligt het steenhuis samen met de bijgebouwen binnen één om-
grachting. Rond het steenhuis liggen ook wel een aarden wal, of er 
staat een omheining van houten palen. Soms wordt als extra ver-
dediging een muur opgetrokken die direct oprijst uit het water.
De eerste steenhuizen zijn kil en donker, zonder schoorsteen of 
haardplaats, alleen voorzien van licht-, kijk- en schietsleuven.  
Ze hebben geen woonfunctie maar worden in veilige tijden waar-
schijnlijk wel gebruikt voor het opslaan van goederen. Drie steen-
huizen hebben de tijd overleefd. In het Friese Veenwouden staat de 
Schierstins en het Duitse Bunderhee, net over de grens, kent een 
redelijk intact steenhuis. In Groningen is het Iwema Steenhuis in 
Niebert het enig overgebleven exemplaar. Het huidige voorhuis is 
het oorspronkelijke steenhuis, gebouwd rond 1400. De westelijke 
muur is aan de binnenzijde voorzien van verschillende nissen 
en bogen. Hier is goed te zien dat de muren zijn opgetrokken uit 
kloostermoppen. De muren zijn twee stenen dik. Dat is niet veel 
voor een verdedigingswerk, want de meeste muren van steen-
huizen waren drie tot zes stenen dik.
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stoere steenhuIzen  
en statIge borgen

Tekst Jet Spits   

Rechts: Borg en kerk 

Harssens
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vetes
Als Stad en ommelanden Karel V in 1536 erkennen als landsheer 
en samen één gewest van de Nederlanden gaan vormen, wordt 
het een stuk rustiger in Groningen. De samenleving wordt meer 
gestructureerd en het gewelddadig uitvechten van onderlinge vetes 
behoort grotendeels tot het verleden. De steenhuizen verliezen 
hun functie van verdedigingswerk. Sommige steenhuizen worden 
verbouwd en minder oncomfortabel gemaakt zodat hun eigenaren 
er kunnen wonen. Er verrijzen poortgebouwen en torens en door 
het aanbouwen van vleugels ontstaan bewoonbare complexen in 
de vorm van een U of een L. Andere steenhuizen worden volledig 
gesloopt en hun stenen dienen weer als bouwmateriaal voor een 
nieuw gebouw. 
Langzaam ontwikkelden de steenhuizen zich tot borg, een woord 
dat komt van ‘burcht’. Ze gaan dienen als woonhuis voor de 
 hoofdelingen, waarvan sommigen er gaandeweg in zijn geslaagd 
om de positie te verwerven van ‘heer’ van een dorp. Bijna elk dorp 
heeft wel één of meerdere borgen en de borgheren heersen in 
de ommelanden. Ze hebben een belangrijke of doorslaggevende 
stem in rechtspraak, wetgeving, bestuur en waterschapszaken. 
Daarnaast hebben ze het recht om te jagen en een duiventil te 
bouwen. Ze benoemen de pastoor en de koster-schoolmeester, 
zitten op zondag in hun eigen rijkversierde kerkbank vooraan in 
de kerk, worden na hun dood bijgezet in de tombe onder het koor, 
terwijl grote rouwborden in de kerk de namen en verdiensten van 
hun overleden familieleden in herinnering houdt. Hun pachters 
betalen de pacht in geld, maar vaker in natura, door het leveren 
van boter en kaas, rogge, tarwe en gerst, varkens, lammeren, spek, 
hoenders, eenden en ganzen. Daarvan wordt een nauwkeurige 
administratie bijgehouden. 

Jonkers  
De borgbewoners zijn door hun geld en macht hoog verheven 
boven de plattelandsbevolking en pronken met hun rijkdom. De 
heren, inmiddels jonkers genoemd, voeren een grote staat, met 

personeel (waaronder gouverneurs voor de kinderen), paarden en 
koetsen. Ze zijn niet alleen eigenaar van de borg en een huis in de 
stad, maar ook van uitgestrekte landerijen en vele huizen in het 
dorp. Een voorname en representatieve borg is een manier om de 
rijkdom te tonen. In de 17e eeuw en 18e eeuw worden de borgen 
gemoderniseerd en krijgen een vriendelijker aanzien met meer en 
grotere ramen, prachtige tuinen en mooie oprijlanen. Binnen en 
buiten worden de borgen aangepast aan de eisen en de smaak van 
de tijd, met rijke interieurs, een bibliotheek en misschien alleen 
een grote zaal die nog herinnert aan het steenhuis. Na verloop van 
tijd is in sommige borgen nauwelijks meer de oorsprong te herken-
nen. Het zijn deftige landhuizen van notabelen met lange namen 
en veel geld.
In de 18e eeuw springen er barsten in het opgepoetste blazoen 
van de jonkers. De meeste jonkers trouwen met leden van andere 
Groninger families. Sommige families sterven uit, andere worden 
eigenaar van meerdere borgen. Er kan maar op één borg worden 
gewoond en het onderhoud van een borg is duur. De onbewoonde 
borgen hebben geen functie meer en worden afgebroken, zoals ook 
in de rest van Nederland vele kasteeltjes van de landadel verdwij-
nen. In Groningen wordt het puin van de afgebroken borgen wel 
gebruikt voor het versterken van de dijken, vooral na de verschrik-
kelijke Kerstvloed van 1717. Na afbraak rest alleen de borgplaats en 
een gracht, die in de loop van de tijd dichtgroeit. Soms verrijst op 
de lokatie van de gesloopte borg een boerderij, waarin de funde-
ring, kelder, muren of balken van de borg nog terug te vinden zijn.

In 1795 verliezen de jonkers hun bevoorrechte positie. Hun rol 
is uitgespeeld en de families verarmen. De overgebleven borgen 
raken in verval en worden gesloopt of verkocht. Sommige  borgen 
krijgen een nieuwe functie, zoals de oude Coendersborch, die 
wordt vervangen door een landhuis in neoclassicistische stijl 
waarin weinig herinnert aan de oude borg. De huidige borgen zijn 
de zichtbare resten van een imposant verleden, met allemaal een 
eigen verhaal. 

Coendersborch 

rond 1929

Geluk en verdriet liggen soms dicht bij elkaar. In 
de negentiende eeuw kan de familie De Leeuw 
daarover meepraten. Vier leden van de familie 
vervullen tussen 1837 en 1928 het ambt van rent-
meester van de Ennemaborgh, midden in het Old-
ambt. Het verhaal van twee van hen, vader Oeds 
en zoon Okke, laat zien dat de Ennemaborgh het 
toneel was van voorspoed én verdriet. 

In 1812 overlijdt Johan Hora Siccama, hoge bestuursambtenaar en 
eigenaar van de borgen Ennema bij Midwolda en Klinckema bij 
Zuidhorn. Vijf jaar later laten zijn kinderen de borg Ennema en 
het bijbehorende land veilen. De kopers zijn de ondernemende 
Friezen Johannes Petrus van Beijma en notaris Isaac Telting. Voor 
honderd tienduizend gulden kopen zij de borg, de bijbehorende 
gebouwen en de landerijen, bestaande uit veel bos, wat bouwland 
en wat  weiland. Maar het is de beide heren vooral te doen om de 
veengrond van de borg. Daar kan op grote schaal turf worden ge-
stoken en met die activiteit kan geld worden verdiend. Niet voor 
niets hebben in het westen van de provincie de heren van de borg 
Nienoord eerder goed geboerd met de commerciële vervening van 
de uitgestrekte veengebieden van Nienoord. 

vervening
De nieuwe eigenaren van de Ennemaborg gaan voortvarend aan 
de slag. Ze laten het afwaterings- en vervoerssysteem op hun 
nieu we landerijen verbeteren. Bijna honderd mannen gaan het 
eer ste  seizoen aan de slag om het hoofdkanaal en enkele zijkana-
len tiptop in orde te brengen. De heren vragen toestemming aan 
Koning  Willem I voor de bouw van een klapbrug en een verlaat 
(schut sluis). Daarna begint de vervening en dat is een rendabele 
activiteit. Er wordt ook verdiend aan de verkoop van het hout van 

Voorspoed en Verdriet op 
de ennemaborgh

Tekst Jet Spits   Fotografie Omke Oudeman

Bron: Groninger 

Volksalmanak 1926



het landgoed en de opbrengst van de renten, huren en pachten. 
Rentmeester Jaco Pieters Bosma is namens de eigenaren de spil 
in het beheer en de administratie van de nieuwe bezittingen. Hij 
ziet toe op de vervening, de houtverkoop en het verpachten van de 
landbouw grond en voert het beleid. Af en toe bezoeken de heren 
Van Beijma en Telting de Ennemaborg voor een gesprek met rent-
meester Bosma over de gang van zaken en de afwikkeling van de 
lopende zaken.
Als rentmeester Bosma terugtreedt, plaatsen de eigenaren in het 
voorjaar van 1837 een advertentie in de Leeuwarder Courant. Zij 
 zoeken iemand “tot het waarnemen van de Administratie van 
eenige Veenen, Bosschen en Landerijen, gelegen in de provin-
cie Groningen”, met als tegenprestatie een vrije (gratis) woning, 
brandstof en “een zeer billijk salaris”.  De vacature is snel ver vuld. 
Nog diezelfde zomer arriveert de nieuwe rentmeester in Midwolda, 
de 27-jarige Fries Oeds Oedses de Leeuw. Hij is in gezelschap van 
zijn 22-jarige vrouw Iebeltje Bosgra, met wie hij een jaar eerder is 
getrouwd, en hun twee weken oude spruit. De jonge familie neemt 
haar intrek in de borg. 

noodlot 
Oeds Oedses de Leeuw is de eerste van drie generaties rent meesters 
uit de familie De Leeuw op de Ennemaborgh. Hij stamt uit een 
ondernemend geslacht dat goed bekend is met de landbouw en 
veenderij in Friesland. Oeds’ vader was landbouwer en veenbaas 
geweest en Oeds heeft recent veel onroerend goed, boerderijen en 
veenderijen van hem geërfd, samen een flink kapitaal. Hij is op-
gegroeid in een gebied waarin houtcultuur een belangrijke econo-
mische activiteit is. Als boekhouder van een welgestelde boom-
kweker heeft Oeds kennis gemaakt met diens dochter en is met 
haar getrouwd. Nu begint hij ver van huis een nieuw leven, woont 
met zijn jonge vrouw op een borg, en is verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen van de landerijen, het schathoes, het koetshuis, het 
washuis, de paardenstal, de tuinen met broeikasten, de boom-
gaard, de singels, lanen en vijvers. 
Oeds en Iebeltje krijgen samen zeven kinderen. Dan slaat het nood-
lot toe. In 1851 sterft het zevende kind niet lang na de geboorte en 
nog in hetzelfde jaar overlijdt Iebeltje. Oeds blijft achter met zes 
jonge kinderen. De rest van zijn leven, tweeënveertig jaar lang, zal 
hij blijven wonen op de Ennemaborg, de eerste jaren in gezelschap 
van zijn nog jonge kinderen en een inwonend dienstmeisje, later 
samen met zijn zoon en schoondochter.

gedichten 
Oeds de Leeuw is een ijverig en kundig man die de zaken uit-
stekend behartigt. Hij beschikt over een brede belangstelling, 
zoals het hoort voor iemand van zijn stand. Drie jaar na het 
overlijden van zijn vrouw begint hij met het bijhouden van een 
‘Aanteekenboek voor mij en mijne Kinderen’, waarin hij schrijft 
over uiteenlopende zaken als de spoorwegen in het noorden, de 
wereld bevolking ingedeeld naar ‘ras’, de indijking van de Dollard, 
de grootte van de veestapel en het recept voor maken van aalbes-
senwijn. Naast het jaarlijkse rentmeestersalaris ontvangt Oeds 
een aandeel in de winst en inkomsten uit de verkoop van boter en 
eieren. Hij wordt een zeer welgesteld man.
In 1872 volgt Oeds’ jongste zoon Okke zijn vader op als rentmeester. 
Okke de Leeuw is geboren in 1848 en opgegroeid op de Ennema-
borgh. Hij heeft in Winschoten het gymnasium doorlopen, elke dag 
twee maal een wandeling van een uur over de rechte weg door het 
Midwolderbos en langs Heiligerlee naar Winschoten. Okke speelt 
viool, schrijft gedichten en heeft een wetenschappelijke interesse. 
Een paar maanden nadat hij rentmeester wordt, trouwt hij met de 
boerendochter Jantje Kreiter en gaat samen met haar wonen op 
de borg. Zijn vader neemt zijn intrek in een bovenkamertje van de 
borg. Het echtpaar krijgt twee dochtertjes. Maar veel geluk is ook 
hen niet gegund. Jantje is al ziek op het moment dat hun tweede 
dochter wordt geboren. Af en toe lijkt het even beter te gaan, maar 
in september 1876 overlijdt Jantje aan tuberculose, 28 jaar oud. 
De dochtertjes zijn dan één en vijf jaar oud. Okke kan het verdriet 
moeilijk aan. Hij wordt ziek en zwak - wellicht heeft hij ook tuber-
culose - en sterft acht maanden na zijn vrouw Jantje.

voetsporen
Okkes oude vader Oeds neemt noodgedwongen het rentmeester-
schap van de Ennemaborg weer op zich. Maar hij is oud geworden 
en als de echtgenoot van zijn dochter Catharina niet lang daarna 
overlijdt, is hij te zwak om de begrafenis bij te wonen. In 1893 sterft 
Oeds de Leeuw. De derde generatie rentmeesters uit de familie 
De Leeuw, kleinzoon Marten Pieter Tiddens, zoon van zijn oudste 
dochter Tjitske, is dan al door hem ingewerkt en in zijn voetsporen 
getreden. Marten Pieter wordt in 1910 ongeneeslijk ziek. Zijn enige 
zoon volgt hem op en vervult het rentmeesterambt tot zijn plot-
selinge dood in 1928. De huidige rentmeester van de Ennemaborg 
is Stichting Het Groninger Landschap, die borg en de omliggende 
gebieden nu al weer vijfenveertig jaar beheert.
 
Informatie en afbeelding van Okke de Leeuw uit het boekje van 
de achterkleinzoon van Oeds de Leeuw, Herman Schuttevâer, 
 Rentmeesters van de Ennemaborg en hun voorouders. Een Fries-
 Groningse familiegeschiedenis 1650 – 1900, Vorden 1991, en de 
 inventaris van het archief van NV Ennemaborgh.

Tekst Koos Dijksterhuis   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Nog even en de tuinen van de Coendersborch en 
het Iwema steenhuis kleuren geel van winter-
ranonkel en geelster, lila van holwortel en wit 
van boshyacinten. Voor stinzenplanten moet 
je bij stinzen wezen, de steenhuizen uit de tijd 
dat ‘steenhuis’ een teken van weelde, macht en 
kracht was. De rest woonde in hout. Of plaggen. 
Stinzen zijn Friese steenhuizen. In Groningen 
zijn het borgen en in het Gronings heten stinzen-
planten börgbloumkes.

ontdekkIngsreIs op 
gevarIeerd landgoed  

’t Hemrik bij Glimmen 
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Oosterhuis is sinds vijf jaar beheerder 
van Het Groninger Landschap in het 
Westerkwartier. “Of er voor mijn tijd al 
kramsvogels broedden, weet ik niet.” Het 
is een opmerkelijke soort, die soms met 
enkele paren, hooguit enkele tientallen in 
 Nederland broedt, maar zich altijd beperkt 
tot het zuidoosten des lands. Tjakkers, zo-
als deze forsgebouwde lijsters in Groningen 
heten vanwege hun tjakkende roep, zijn 
vooral wintergast. Ze broeden in Noordoost 
Europa en komen ’s winters bij ons, waar ze 
het liefst de rottende fruitresten in boom-
gaarden opruimen. 
We lopen een zigzag-parcours over be-
groeide paden door de landerijen. een 
aanzwellend, nijdig gebrom doet ons opzij 
springen. Een jongen jaagt zijn opgevoerde 
crossmotor zonder nummerplaten onge-

De Coendersborch stamt uit 1815, Iwema is 
waarschijnlijk nog drie keer zo oud. Op het 
Iwema-landgoed wordt extensief geboerd. 
De weilanden glooien, de percelen zijn 
begrensd met ruig begroeide elzensingels, 
er gaat alleen stalmest op het gras, geen 
kunstmest. In de lente zien de groene wei-
den lila van de pinksterbloemen. Oranje 
tipjes fladderen rond. Groene spech-
ten  lachen, wielewalen diedeljoën in de 
 kruinen van eerbiedwaardige loofbomen. 
De rode beuk achter het huis is twee meter 
dik en naar schatting tweehonderd jaar 
oud. Een recordboompje bovendien: het is 
de dikste beuk van de provincie Groningen.

tjakkers
“Hier hebben vorig jaar kramsvogels ge-
broed”, zegt René Oosterhuis glimlachend. 

helmd over het smalle fietspaadje. “Die 
motorcrossers zijn een probleem”, vindt 
Oosterhuis, “al zijn ze ook zo weer voorbij. 
Soms scheuren er op een zondagmorgen 
om tien uur twintig van die gasten voorbij.” 
Met hekken, boomstammen of greppels 
zou Oosterhuis het motorcrossen mis-
schien kunnen afremmen en de zondags-
rust ‘heiligen’. 
Een bij motorrijders geliefd rondje op 
het landgoed van Coendersborch is een 
kleine ronde wal in het eikenbos, rond een 
bosvijver. De vijver is alleen over een smal 
bruggetje bereikbaar. Het is de zogenoemde 
viskenij. In de viskenij werd in pré vries-
kisttijden vis bewaard, levend en wel. Op 
‘vrijdag visdag’ haalde de kok een netje 
door de viskenij…
Verder komen we bij Coendersborch en 

Links: Okke de Leeuw

Rechtsonder: De ronde vijver 

achter de Ennamaborg wordt in 

1817 omschreven als de ‘kom met 

goudvisjes’. 

De  vijver achter de  

Ennemaborgh
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Stinsenplanten of börgbloumkes zijn in Groningen alleen op de 
verschillende landgoederen en in parktuinen te vinden. “Een 
aantal soorten werd voor het eerst geplant in de 17e en 18e eeuw”, 
zegt Johan Stuurwold, vrijwilliger bij Het Groninger Landschap. 
“In die tijd wilden de eigenaren van borgen en steenhuizen 
zich onderscheiden door hun tuin te vullen met exotische 
gewassen. Die gewassen verzamelden de bewoners zelf tijdens 
reizen naar het buitenland, of ze kregen de planten cadeau van 
bezoekers die van ver kwamen. Je kunt de stinsenplanten in 

drie categorieën indelen: je hebt soorten die van net buiten de 
landsgrenzen komen, bijvoorbeeld de holwortel en het lenteklokje, 
maar er zijn ook planten uit verre, exotische streken, zoals de 
krokus, de winterakoniet, het sneeuwklokje, de sterhyacint, de 
blauwe druif en de knikkende vogelmelk. Als laatste heb je de 
lokale stinsenplanten. Dat zijn Nederlandse planten die niet 
zo goed gedijen op de Groningse grond, maar die elders in het 
land algemeen voorkomen, bijvoorbeeld de adderwortel, de 
bosanemoon, de bosgeelster en de daslook.”

Ze worden börgbloumkes of 
stinsenplanten genoemd. Beide 
namen verraden dat het om 
planten gaat die vooral rond 
borgen of boerenhofsteden 
te vinden zijn. Vaak zijn het 
exoten, of in ieder geval planten 
die in het reguliere Groninger 
landschap niet goed gedijen. 
Toch weten sommige soorten 
zich al honderden jaren te 
handhaven: het resultaat van 
specifieke en soms onbewuste 
zorg.

stInsenplanten: 
bloeIende gesChIedenIs, 
suCCesvol Ingeburgerd

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Lelietje van dalen

 

vers laten hun zwiepende roep horen. ’s 
Nachts is vooral in de winters de sprookjes-
achtige roep van bosuilen te horen. “Vorig 
jaar  hebben ze in het bos gebroed”, zegt 
 Oosterhuis. “Van de haviken hebben 
die  uilen geen last”, stelt hij gerust, “die 
 broeden op kilometers afstand van de 
uilen.” 
Al wandelend wijst de beheerder hier een 
vergeelde salomonszegel, daar een groepje 
klaverzuringen aan. “Planten van ouder 
loofbos”, zegt hij, “net als dalkruid dat hier 
ook groeit.” En bosanemonen natuurlijk, 
die in de vroege lente witte tapijtjes over de 
bosbodem kunnen uitrollen. De Coenders-
borch is een gebied met veel doorkijkjes 
en uitzichten. Bovendien heeft het een 
sprookjespad dat kronkelt door een hak-
bosje van hazelaars. De hazelnoten vinden 
aftrek bij vele gaaien die ermee wegvliegen. 
Ook boomklevers weten hazelnoten te 
waarderen.

koningsvarens
Onder de sparren is het donker genoeg 
voor varens. De varens zijn nooit geïnven-
tariseerd, maar Oosterhuis weet konings-
varens te staan, een Rode Lijst-soort van 
 imposante afmetingen. Er zouden bij-
zondere padden stoelen kunnen groeien, en 
er zijn ook bijzondere paddenstoelen ge-

Iwema geen mens tegen. beide land-
goederen liggen een paar kilometer uit 
elkaar. Op het terrein Coendersborch vindt 
nog intensieve veehouderij plaats, vanwege 
een erfpacht waar Het Groninger Land-
schap aan vast zit. Maar er zijn ook exten-
sieve weilanden met houtwallen. In een uit 
zo’n wal stekende dode tak zit een kogel-
rond spechtenhol. daaronder groeien de 
gele kussens van een houtzwam. Bovenin 
scharrelen mezen op zoek naar poppen of 
larven. 

eekhoorns 
En er is bos, natuurlijk bos. Loofbos en 
naaldbos. “Vooral gemengd bos”, vertelt 
Oosterhuis, “in de sparrenbosjes ringen 
we soms een paar bomen, om een eik een 
kans te geven. Anders zouden de sneller 
groeiende sparren hem verstikken. We 
hopen het wat monotone naaldbos zo iets 
te verrijken.” Maar omhakken gebeurt niet, 
de sparren zijn de woonplaats van onder 
meer eekhoorns. Dassen zijn hier niet, 
vossen wel. “Niet veel hoor, want zodra een 
vos het natuurgebied verlaat, wordt ie dood 
geschoten. Er wordt in deze omgeving veel 
gejaagd.”
Coendersborch is een smalle strook 
van twee kilometer lengte. Grote bonte 
spechten tjikken en hameren, boomkle-

vonden, zoals de fraaie en zeldzame goud-
hoed. Maar veel paddenstoelen zijn er nooit 
tegelijk, want volgens de beheerder worden 
die met zakken tegelijk geplukt door Poolse 
liefhebbers, die ze verhandelen. 
Oosterhuis laat een heideveld zien waar 
twee mannen met kleine machientjes aan 
het afplaggen zijn. “Je krijgt niemand nog 
zo gek dat hij met de hand gaat spitten”, 
grijnst hij. “Maar dit is ook heel klein-
schalig, want we willen het reliëf be waren 
en plekjes zoals deze, met veenmos, 
 ont zien.” Aan de rand van de hei liggen 
twee joekels van broeihopen met gras 
en takken. Bedoeld voor ringslangen? 
 Oosterhuis knikt. “Ik heb een keer een 
ring slang gezien, dus hopelijk vestigen 
ze zich hier”, zegt hij, “maar het gebied is 
lastig te bereiken. Er zou een verbinding 
moeten zijn met het Nanningabos, met 
Allardsoog en Bakkeveen. Het zijn maar 
korte afstanden, maar prioriteit hebben 
die verbindingen bij de provincie helaas 
niet. In de Eco logische Hoofdstructuur zijn 
Coendersborch en Iwema slechts stap-
stenen.” Maar wel juwelen van stapstenen. 
Stapedelstenen. We volgen een charmant 
paadje over de wal langs de Veenwijk, het 
kanaal waarover het veen werd afgevoerd. 
Op het donkere water drijven gele en rode 
eikenblaadjes. 

Coendersbos

Inzetjes:

Links: Grote lijster

Midden: Witte klaver

zuring

Rechts: Vosjes



bevlogenheid
Stuurwold is opgeleid als hovenier. Vanuit zijn vakgebied weet 
hij goed wat stinsenplanten nodig hebben. “Een gezond milieu 
voor stinsenplanten komt voort uit een combinatie van goede 
grond en traditioneel tuinonderhoud. In het verleden was het vrij 
normaal dat stenen en ander bouwafval in de grond werd verwerkt. 
Onbedoeld voegden de bewoners zo kalk toe aan de bodem, 
een voedingsstof die stinsenplanten nodig hebben. De paarden 
zorgden voor mest, die met verzameld boomblad werd verwerkt 
tot compost. Dit werd niet alleen over de moestuin uitgestrooid, 
maar ook over de gazons, plantstroken en in het bos. De vijvers 
werden om de zoveel tijd gebaggerd en zorgden zo ook voor 
meststof. Doordat gazons en weiden met de hand werden gemaaid 
en het gemaaide gras niet direct met het maaien werd opgeruimd 
of versnipperd, kregen zaden de kans wortel te schieten. Het in 
stand houden van een stinsenmilieu staat en valt dus bij de manier 
waarop je het land onderhoudt. Moderne methoden en materieel 
zijn vaak niet de beste oplossing. Bovendien moet je voor lief 
nemen dat er planten groeien die doorgaans als onkruid worden 
gezien, zoals hondsdraf en zevenblad. Die ‘begeleiders’ horen nu 
eenmaal in een tuin met stinsenplanten.”
De bevlogenheid waarmee Stuurwold zijn taak als vrijwilliger 
oppakt is duidelijk merkbaar als hij over stinsenplanten 
praat. Hoewel er in de najaarstuin weinig is te merken van 

stinsenplanten, toont hij de plekken waar straks dubbele 
sneeuwklokken het veld wit kleuren. Hij geeft een beeldend verslag 
van een gazon vol met boerenkrokussen en een bos waarvan de 
bodem is bezaaid met bosanemonen. Het moet een feest zijn om 
met Stuurwold een excursie mee te maken in het voorjaar, als de 
stinsenplanten daadwerkelijk in bloei staan. 

Ingeburgerd
Het landgoed Coendersborch en het Iwema Steenhuis in het 
Westerkwartier staan  bekend om de fraaie collectie stinsenplanten 
in het voorjaar. Vrijwilliger Albert Westerhof loopt langs één 
van de greppels op het landgoed rond het Steenhuis. Hij wijst op 
een blad dat zich staande weet te houden tussen het zevenblad. 
“Kijk, dat is adderwortel, op deze plek zie je in het voorjaar meer 
stinsenplanten. Zo zie je hier altijd de bostulp, een stinsenplant die 
wel een duwtje in de rug van de mens kan gebruiken. De bostulp 
houdt er wel van als de boel af en toe stevig wordt aangeschoffeld.”
Westerhof, in het dagelijks leven maatschappelijk werker, vertelt 
gepassioneerd over ‘zijn’ Westerkwartier. Zijn specialiteit is planten 
en dan vooral wilde planten. Daar schaart hij de stinsenplanten 
ook onder. Hij is gefascineerd door de manier waarop deze planten 
op een succesvolle manier zijn ingeburgerd. Ze hebben gebruik 
gemaakt van het milieu dat al dan niet bewust werd gecreëerd 
door de oorspronkelijke bewoners van de borgen en steenhuizen. 
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Rond de Coendersborch, gedijen groot en wit hoefblad, daslook, 
hartbladzonnebloem en donkere ooievaarsbek bijvoorbeeld goed 
op een combinatie van klei, keileem en zand. “Die combinatie 
vormt een ideale bodem voor stinsenplanten. Zeker als het flink 
door elkaar wordt gewoeld en er nog wat puin en humus aan wordt 
toegevoegd. Door de grond zo te bewerken hebben de bewoners van 
dit gebied ervoor gezorgd dat de stinsenplanten het hier door de 
eeuwen heen goed hebben gedaan.”
Ook nu nog is de manier waarop het land wordt onderhouden van 
levensbelang voor het welzijn van de stinsenplanten. Er wordt 
daarom selectief gemaaid, zodat uitgebloeide planten voldoende 
rust krijgen om krachten op te doen voor het volgende voorjaar. 
Want dat is toch wel de tijd dat de stinsenplanten zich in volle 
glorie tonen. Westerhof: “Als je zo veel mogelijk wilt genieten van 
stinsenplanten, dan raad ik een wandeling in het late voorjaar aan. 
Afhankelijk van de winter die we dan achter de rug hebben, staan 
de krokussen dan massaal in bloei en pik je het staartje mee van 
de sneeuwklok en winterakoniet. Maar als je goed oplet, is er altijd 
wel iets te beleven. Neem bijvoorbeeld de Italiaanse aronskelk 
die het bij het Iwema Steenhuis goed doet. Die plant is prachtig in 
bloei, heeft daarna hele fraaie vruchten en heeft ook nog eens een 
heel mooi blad.’
Een passie voor stinsenplanten verdwijnt niet als de laatste 
krokus is uitgebloeid. Dat blijkt wel als Albert een rondje maakt 

door de tuinen van de Coendersborg. Hij observeert en let op 
ieder signaal dat wellicht tot een nieuwe waarneming kan leiden. 
Bij het ogenschijnlijke egale gazon voor de borg houdt hij stil. 
“Kijk, een pluk met lelietjes der dalen, die was me nog niet eerder 
opgevallen.” Westerhof maakt in gedachten een aantekening die 
zeker van pas zal komen bij de volgende voorjaars-
excursies. 

kievitseitje
Bij de ingang van het landgoed van de Ennemaborgh geeft een 
groot bord aan dat stinsenplanten onlosmakelijk zijn verbonden 
met de historie en cultuur van de Groninger borgen. Een foto 
op het bord geeft een korte omschrijving van de stinsenplanten 
en toont een kievitseitje, een moerastulpje dat volgens Johan 
Stuurwold nog niet zo lang op het landgoed is te vinden. “Het 
kievitseitje is in het wild sporadisch te vinden in natte gebieden, 
zoals op sommige plekken langs de IJssel. Het gedijt op de nattere 
plekken op het landgoed echter ook prima. Omdat deze plant 
hier pas in het recente verleden is terecht gekomen zou je het 
een moderne stinsenplant kunnen noemen. Stinsenplanten zijn 
dus niet alleen een herinnering aan het verleden van borgen en 
landgoederen in Groningen, ze zijn ook van het nu en van de 
toekomst.”

Excursie stinsen

planten bij het Iwema 

Steenhuis

Rechterpagina, boven: 

Links: Speenkruid

Midden: Corydalis 
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Midden: Holwortel

Rechts: Sterhyacint



       

     

NOORDLAREN

Westerlanden

<START

noordlaarderbos
Waar de bevers bij het Zuidlaardermeer de 
bomen vellen, gebeurt dat in het Noord-
laarderbos door de mens. Vroeger voor 
de houtproductie, tegenwoordig om het 
bos meer natuurlijk te maken. In 1880 
wer den de eerste bomen geplant, voor-
al exoten als fijnspar en douglas. Sinds 
Natuur monumenten het beheer overnam, 
ver andert het bos. De exoten verdwijnen 
en inheemse soorten als eik, beuk en berk 
krijgen meer ruimte. Waar het eenvormi-
ge productiebos is uitgedund of gekapt, 
groeien volop kruiden en varens. Op de 
grond liggen dode bomen, bedekt met mos-
sen. Vogels en dieren weten het natuur bos 
te vinden. Er zitten roofvogels, zoals havik, 
ransuil en sperwer, en ’s avonds scharrelt er 
een dassenfamilie rond. Afgelopen voorjaar 
vonden kinderen uit Noordlaren in het bos 
nog een dode jonge das. 
Niet overal is het productiebos omge-
vormd. Her en der staan nog percelen strak 
in het gelid. De bomen zijn er lang en smal, 
ide aal voor het maken van rechte plan-
ken en stuthout voor de kolenmijnen in 
Limburg. Om te weten of de naaldbomen 

Wie vanaf de kerk van Noordlaren over 
de weilanden kijkt, ziet in de verte het 
Zuidlaarder meer blinken. Op het meer 
dobberen ’s winters duizenden kolganzen 
om te overnachten. Overdag grazen ze in 
de weilanden eromheen. Af en toe vlie-
gen ze op, luid ‘kjuu kjuu’ roepend, om 
even later in een volgend perceel door te 
grazen. Langs het meer prijken goudgele 
brede rietoevers, die eigendom zijn van 
Het Groninger Landschap. Vlak boven de 
riet landen zweven de kiekendieven, erin 
broeden vogels als rietzangers en baard-
mannetjes. Bijzonder is het rood gekleurde 
hoogveen-veenmos dat in de natte moeras-
sige delen boven het water oppervlak groeit. 
Daar vormt het mos het prille voorstadium 
van levend hoogveen. Waardevol is ook 
het elzenbroekbos naast het recreatiepark 
De Bloemert met zeldzame planten als 
elzenzegge en kleine valeriaan. In deze 
omgeving leven sinds kort bevers, waarvan 
de vraatsporen langs de Noordlaarder-
vaart zijn te vinden. De bevers helpen Het 
Groninger Landschap bij het natuurbeheer. 
Door te knagen aan bomen houden ze het 
moerasgebied ge varieerd en open.

Noordlaren is een klein Gronings dorp op een steenworp afstand 
van het Zuidlaardermeer. De dorpsvlag illustreert de drie hoogte-
punten: de kerk, de molen en het hunebed. Deze wandeling start 
bij de kerk, en doet ook het Noordlaarderbos, de Drentsche Aa en 
natuurlijk het hunebed aan. De wandeling is zeer afwisselend. 
Tal van landschappen trekken voorbij, zoals een bos, een beekdal, 
open weilanden, akkers en houtwallen. 

grove dennen, sparren of lariksen zijn, 
ge ven we u een ezelsbruggetje. De den is te 
her kennen aan het feit dat er steeds twee 
naal den bij elkaar zitten (den = duo). Bij 
de spar zitten de naalden alleen aan de tak 
(spar = solo) en bij de lariks zitten de naal-
den in groepjes aan de tak (lariks = legio). 
De naalden van de lariks herkennen wordt 

bij deze winterwandeling moeilijk, want de 
lariks laat zijn naalden in de winter vallen. 

galgenbergje
Het Noordlaarderbos mag er wezen. In dit 
grote Groningse bos kunt u volop dwalen 
over de smalle paden. Om u door het bos te 
loodsen: neem op het bospad vrij snel het 
pad naar links, en loop tegen de rode route 
in. Ga bij de splitsing naar rechts, waar u 
aan het einde van het bos het beek dal ziet 
gloren. Onderweg ziet u aan uw rechter-
zijde een open gedeelte. Daar ligt een klein 
bergje, waar vroeger mensen te recht werden 
gesteld. Vandaar de naam Galgenbergje. An-
deren noemen het Heilig Bergje, verwijzend 
naar de preken die er gehouden werden. 
Het bos uitlopend, krijgt u een weids pa-
no ra ma voorgeschoteld over het beek dal 
van de Drentse Aa. In de verte kronkelt 

de beek, die hier Westerdiep heet, door 
de wei landen. In het voorjaar kleuren de 
boter   bloemen en de breedbladige orchis 
het beekdal geel en paars. In de beek zwemt 
sinds een paar jaar weer de rivierprik. Deze 
trekvis zwemt van de Waddenzee tot aan 
de bovenlopen van de Drentse beken. Ze 
kun nen hier komen omdat er tussen het 
Eemskanaal en deze locatie geen barrières 
meer liggen. Verder stroomopwaarts lukt 
nog niet, vanwege de stuwen.  

hunebed
Tussen het Noordlaarderbos en Noordlaren 
ligt de Noordlaarder Es. De esgronden lagen 
van oorsprong al hoger, maar zijn door het 
eeuwenlange gebruik van plaggenmest 
nog hoger komen te liggen. Op de heuvel 
in het bosje prijkt een hunebed, genaamd 
G1. Het is het laatste Groningse hunebed, 

volop af wIsse lIng 
bIJ noordlaren

dat nog op zijn oorspronkelijke plek ligt. 
G2 tot en met G4 zijn verdwenen, G5 lag bij 
Heveskesklooster, maar is verplaatst naar 
het Zeeaquarium te Delfzijl. De 52 andere 
Nederlandse hunebedden staan in Drenthe; 
ruim één kilometer zuidwaarts in Midlaren 
liggen er al twee. Hunebedden zijn oud, ze 
stammen uit de tijd van de Egyptische pi-
ramides. Net als de piramides zijn het graf-
kelders, maar dan voor ‘gewone’ boeren. 
De grote keien vormen het geraamte van 
het graf. Deze in Noordlaren was ooit veel 
groter. Van de vijf dekstenen zijn er twee 
overgebleven. Hoe ze gebouwd werden, 
blijft een raadsel. Vroeger dacht men dat 
de bouwers reuzen waren, destijds huinen 
of huyen genoemd, vandaar de naam. De 
gangbare theorie gaat uit van hef bomen op 
houten rollers of sleden. Hoe dan ook blijft 
het een onvoorstelbaar project.

Noordlaarder
bosch

Zuidlaarderw
eg

Hunebed
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een kronkelend Reitdiep.

Bijvoorbeeld:

Samen maken we het verschil.

Ooit staken hier de hoge masten van zeegaan-

de zeilschepen boven de weilanden uit. Moeilijk 

navigeren op zo’n smalle, kronkelende rivier. 

Geen wonder dat er veel bochten in de loop van 

de eeuwen zijn afgesneden en... drooggevallen. 

Gelukkig liggen ze er nog. Klaar om weer hun 

oeroude pracht te laten zien.

Droge voeten
U ziet op de foto een oude kronkel van het 

Reitdiep, ooit een open waterverbinding tus-

sen de stad Groningen en de Waddenzee. 

Tijdens zware stormen trad de rivier ver bui-

ten haar oevers en overspoelde het land. Het 

water werd in de loop der eeuwen steeds 

meer beteugeld. Dijken keerden de zee, en 

het Reitdiep werd gekanaliseerd. Oude bed-

dingen van het Reitdiep vielen droog en lig-

gen sindsdien ongebruikt te slapen in het 

landschap. 

Natte klei
Het Groninger Landschap gaat deze oude 

meanders weer vullen door regenwater vast 

te houden en de grondwaterstand te verho-

gen. Zo keert een oud en waardevol land-

schapsbeeld terug en wordt tegelijkertijd 

iets gedaan aan de wateroverlast bij hevige 

regenval. En er is nog een voordeel. Het Reit-

diepgebied is een belangrijk broed- en voed-

selgebied voor weidevogels. 

Meer wormen
Het voedsel van weidevogels wordt beter 

bereikbaar. Hoe natter het land, hoe dichter 

de wormen aan de oppervlakte zitten. Eén 

oude meander van het Reitdiep is al gevuld 

met water. Dit gebied werkt als een magneet 

op vele soorten weidevogels. Het Groninger 

Landschap laat het Reitdiep weer kronkelen. 

Voor het landschap. Voor de weidevogels. En 

ook voor u. Met een nieuw bezoekerscen-

trum en nieuwe wandel- en fietspaden kan 

iedereen van de pracht van het Reitdiep-

gebied genieten. 

Het Groninger Landschap  is 1 van de 12 Land-

schappen. Deze organisatie ontvangt sinds 

1996 een bijdrage van de Postcode Loterij. 

Dankzij alle deelnemers van de loterij heeft de 

12 Landschappen in totaal 173.5 miljoen euro 

aan verschillende projecten kunnen besteden. 

Door mee te doen met de Postcode Loterij 

steunt u met 50% van uw inleg de 12 Land-

schappen en nog 74 andere goede doelen.

Kijk op www.postcodeloterij.nl hoe wij samen 

het verschil maken.

Met z´n allen werken we aan een betere wereld.

De Postcode Loterij steunt 75 goede doelen. Ga naar www.postcodeloterij.nl

Fo
to

: K
la

as
 H

ui
ze

ng
a.

Het Groninger Landschap  
en de Postcode Loterij.
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Huis ten Dijke had uitzicht op de oude waddenzeedijk bij 
Pieterburen. Het middeleeuwse steenhuis, beter bekend als de borg 
Dijksterhuis, werd eind 1902 verkocht voor 2475 gulden. Het stond 
al jaren leeg, het was hooguit goed voor wat materiaal. Binnen 
acht maanden was de borg gesloopt, met zijn toren, raadskamer, 
officierskamer, knechtenkamer, eetkamer, groene kamer, gele 
kamer en koetshuis. 
Mijn vader maakte in de oorlog als onderduiker een maquette van 
de borg, die hij later schonk aan de Menkemaborg in Uithuizen, 
waar een paar aandenkens aan Dijksterhuis bewaard worden. 
Thuis hadden we kunnen opscheppen dat we eigenlijk Dijksterhuis 
tot Pieterburen heetten. Maar opscheppen doen gereformeerde 
Grunnegers niet. We zeiden dat we hooguit van de tuinman 
afstamden, maar waarschijnlijk van een horige. 
Tijdens de tachtigjarige oorlog sleet de door vriend en vijand 
gevreesde watergeus Diederik van Sonoy (van ‘in Alkmaar begint 
de victorie’) zijn laatste jaren in Huis ten Dijke. Zijn dochter huwde 
de borgheer en Sonoy trok erbij in. Hij nam zijn ooit uit Afrika 
meegevoerde bediende mee. De zwarte man in Pieterburen werd 
volgens de overlevering verliefd op een dienstmeid, maar zij niet 
op hem en hij vermoordde haar, waarna hij in oktober 1596 werd 
opgehangen. Sindsdien waarde het Zwarte Spook van Pieterburen 
rond. In de zogenoemde Moriaanskamer verscheen voortaan iedere 
ochtend de bloed vlek opnieuw, nadat ie was weggepoetst. Edgar 
Allan Poe avant la lettre. 
Ik was er nooit geweest, de plek van de borg. Op detailkaarten is 
be noorden Pieterburen een hoekige vijver te zien, type slotgracht. 

In de buurt ligt het Dijksterpad. Maar dat voert naar de oude zeedijk 
en is dus misschien alleen naar die dijk genoemd. Toch maar eens 
kijken.
Het Dijksterpad zigzagt door de op de oogst wachtende aardappel-
akkers waarvan het loof al is doodgespoten. Een megazwerm 
spreeuwen zwalkt en zwenkt boven de bosjes bij een boerderij. 
Twee sperwers schieten dwars door de zwerm, zonder een spreeuw 
te vangen. Maar de spreeuw die afdwaalt van de massa, is meteen 
de klos. Die bosjes bij die boerderij, zou dat...
Het landweggetje eindigt bij de hoeve. Het duurt even voor de boer 
open doet. ‘Stond hier de borg?’ vraag ik, ‘ik ben een Diekstroes, ik 
zou het graag eens zien.’ De boer knikt en vertelt dat het terreintje 
van hem is. ‘Kijk maar even rond!’ Zijn gietijzeren tuin hek is 
gemaakt van het oude borghek. De vierkante slotgracht meet 
zeventig bij zeventig meter. Daarbinnen staat een singel van 
heesters met hoogbejaarde essen. De brug over de gracht is enigs-
zins hol en begroeid met gras en paddenstoelen. Op het borgterrein 
zijn de brandnetels onlangs nog gemaaid. Nergens ligt een scherf, 
een steen, een oud gebruiksvoorwerp. Zelfs de bloedvlek is 
verdwenen. Bulten langs de rand verraden dat er modder uit de 
sloot gedumpt is. Er wordt dus nog gebaggerd en gemaaid. Het 
terrein blijft herkenbaar als borgplaats. Maar verder gebeurt er 
niets mee. Er staat nergens een richtingwijzer, er is geen bankje, 
geen voorlichtingspaneel, geen prullenbak. Van Huis ten Dijke is 
geen attractie gemaakt. Dat is vast aan het zwarte spook te danken.

Koos Dijksterhuis

de bloedvlek Is verdwenen 
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de museumvereniging die ‘t Rieuw 
tegen woordig beheert. “Ha, wat ik met 
geschiedenis heb”, reageert de voorzitter 
van de vereniging enthousiast. Zijn hele 
leven zit hij al in de geschiedenis, zegt Van 
der Veen. “Daar ligt mijn grote liefde. Ik was 
leraar geschiedenis en ik zou willen zeggen: 
wat is er niet leuk aan. Alles wat je doet 
is geschiedenis, wat je nu zegt, is straks 
geschiedenis. Mensen die geen historisch 
besef hebben, missen het perspectief van 
het bestaan.”
Naast zijn passie voor de verleden tijd 

Een paar honderd meter noordelijk zoeven 
de auto’s over de hoofdweg. Ver genoeg van 
dit lawaai ligt in alle rust tussen het Iwema 
Steenhuus in Niebert en de Coendersborch 
in Nuis ‘t Pad. We lopen na het bezoek aan 
het steenhuis de vier kilometer naar de 
borg in Nuis in een klein uur. Een prettige 
wandeling over een bijzonder weggetje 
tussen de weilanden. Bijzonder, want naar 
verluidt is het zelfs het oudste voetpad van 
Nederland.
Het oudste voetpad van het land! Net wat 
voor Jan van der Veen van Even Omkieken, 

is er nog Van der Veens liefde voor het 
Westerkwartier. Die twee zaken samen 
brengen hem tot de vaststelling dat de 
geschiedenis van deze streek een uit-
daging omvat: “De historie van het Wester-
kwartier is een witte vlek. Het verhaal van 
Groningen gaat vrijwel altijd over de stad 
zelf en het Oldambt en daarna komen 
de Veenkoloniën. Wat achterblijft, zijn 
Westerwolde, maar vooral het Wester-
kwartier.” Terwijl er toch zoveel van 
historische waarde is, benadrukt Van 
der Veen. Dat alles verdient het onder de 

Het ging Jan Boerema aan het hart. Al die historische landbouwwerktuigen en 
ambachtelijke gereedschappen die stonden weg te roesten of werden gedumpt 
in petgaten en kuilen. De nu 91-jarige Boerema vond dat er zoveel mogelijk van 
bewaard moest blijven en bracht daarom jaren achtereen, van overal in het 
 Westerkwartier boerenspullen bijeen. Met zijn collectie legde hij de basis voor het 
museum ’t Rieuw, in de Coendersborch in Nuis. Samen met Het Groninger Landschap 
werkt ’t Rieuw nu aan een veelbelovend plan voor de toekomst. 

het hele boerenleven In 
één museum

M u S E u M  ’ T  R I E u w ,  C O E N D E R S b O R C H : aandacht te worden gebracht. 
En dat laatste is precies wat er gebeurt 
in museum ‘t Rieuw, wat gereedschap 
betekent. Van der Veen nam in 2002 de 
voor zittershamer van Even Omkieken 
over van Jan Boerema, geestelijk vader van 
‘t Rieuw en oud-wethouder in Marum. 
Diens verzameling had in 1987 onderdak 
gevonden in een soort van zijvleugel van de 
Coendersborch. 

boerderij kimm
Jan van der Veen toont in ‘t Rieuw de 
nog immer uitdijende collectie, min of 
meer gerangschikt op ambacht: de riet-
dekkersgereedschappen, de spullen van de 
turfstekers en de kaasmakerij. “Je kunt er 
ook het hele boerenleven in herkennen”, 
verklaart Van der Veen. “Alles staat keurig 
opgesteld, maar wat nu nog ontbreekt, is 
het verhaal erachter.”
Daar komt binnenkort verandering in, 

wanneer het museum verhuist naar de 
schuur in Boerderij Kimm, pal naast 
de Coendersborch. Momenteel wordt 
daar hard gewerkt aan een ingrijpende 
renovatie. De opknapbeurt van de monu-
mentale boerderij is halverwege volgend 
jaar gereed en na de zomer van 2011 kan ‘t 
Rieuw verkassen. Samen met het museum 
wordt ook de muziekkoepel achter de 
borg verplaatst naar het terrein achter 
de boerderij. Het geeft Het Groninger 
Landschap de gelegenheid het borgterrein 
zelf in oude staat te brengen. Deze hele 
operatie heeft de instemming gekregen van 
Plaatselijk Belang in Nuis en ook van onder 
meer de toneelvereniging Spek om Spinnen 
en de muziekvereniging Amicitia van Nuis. 
Die beide maken gebruik van het terrein 
achter de borg.

ambities
“Ik zag die verhuizing dadelijk zitten”, zegt 

Van der Veen van de plannen. “Er komt 
een eind aan het woekeren met de ruimte 
en we kunnen eindelijk goede sanitaire 
voorzieningen maken en een fatsoenlijke 
toegang voor gehandicapten.” 
En dan – misschien nog wel belangrijker 
- het verhaal. Van der Veen: “We gaan 
de expositie in het licht van de streek-
geschiedenis plaatsen, te beginnen bij de 
tweede ijstijd van 500.000 jaar geleden, tot 
aan de huidige tijd. Al het boerenmateriaal 
komt zo veel beter tot zijn recht. Wij 
hebben nu de gelegenheid onze ambities 
met het museum in te vullen.”
Vrijwilligers van ‘t Rieuw zijn nu bezig  
met het bedenken van een systeem van 
opslag, er komt een multifunctioneel  
punt rond de streekgeschiedenis en 
er wordt een plan gemaakt voor een 
nagebouwd gemengd bedrijf. Op 1 mei 2012 
opent het vernieuwde ‘t Rieuw haar  
deuren. 

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

De huidige Coendersborch is in 1813 

neergezet op de plaats waar voorheen 

de Fossemaborg stond, de woonplaats 

van de Fossema’s, een invloedrijk 

geslacht in de vijftiende en zestiende 

eeuw. In de eeuwen daarna wisselde 

het landhuis meerdere keren van 

eigenaar. De oude borg was ook het 

buitenverblijf van Ludolph Coenders, 

raadsheer van de stad Groningen. 

Hij kocht in 1668 de heerd Fossema. 

Die werd door Coenders ingrijpend 

verbouwd tot de Coendersborch. Sinds 

1956 is de borg in bezit van het Gronin

ger landschap. 

Links: Jan Boerema bij Museum ’t Rieuw



De Ennemaborgh heeft in haar bestaan al heel wat bewoners 
gekend, maar geen van hen heeft zoveel kleur in het landhuis 
gebracht als Maya Wildevuur. Temidden van een zelf geschapen 
sprookjesachtige en bonte wonderwereld van schilderijen,  
beelden, extravagante meubels en een nauwelijks voor te stellen 
hoeveelheid tierlantijnen, leeft de kunstenaar. “Ik kan nu  
eenmaal niks wegdoen, ik hecht aan dingen.”  

“deze borg Is een beetJe 
van Iedereen”

K u N S T E N A R E S  M A y A  w I L D E v u u R  I N  D E  E N N E M A b O R G H :

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Het is een fraai contrast: de statige 
Groninger Ennemaborgh met al haar 
historie en de kleurrijke en kunstzinnige 
binnenzijde van het pand. Maar het 
misstaat allerminst. Sterker nog, de 
inrichting doet het bijzondere karakter van 
de borg in Midwolda juist goed. Het is nu 
net een moderne variant van een Toscaanse 
renaissancevilla op het Groninger 
platteland, uitbundig gedecoreerd en 
volgehangen met de meest fantastische 
kunstwerken. 
“Ach, je moet er een beetje van maken”, 
constateert de borgvrouwe droogjes. Op 

de bovenverdieping aan een reusachtige 
tafel onder een lamp die als een kerstboom 
is versierd, schenkt ze Chinese thee in 
porseleinen bekers. Ze gaat gekleed in 
een jurk die even kleurrijk is als haar 
schilderijen. Op haar hoofd draagt ze haar 
onafscheidelijke tooi van kunstbloemen. 
“Ik ben een enorme verzamelaar”, zegt 
Wildevuur, die vooral bekend is van haar 
schilderijen van velden met klaprozen. 
“En ik heb een zwak voor oude dingen 
en voor kleuren. Als kind van een jaar of 
twaalf ben ik begonnen en alles dat ik heb 
vergaard, bezit ik nog steeds. Het wordt 

alleen maar meer en nooit minder. Boven 
staat nog altijd mijn eerste meubelstuk, 
een rood geverfd sinaas appelkistje. Het 
hoort allemaal bij mijn leven. Ik koester de 
dingen om me heen.”
Haar werklust doet er nog een schep 
bovenop. Er waren jaren dat ze zeshonderd 
werken per jaar schilderde, bijna twee op 
een dag, grote doeken ook. Honderden 
werken staan nu opgeslagen op zolder en in 
de kelder. Daar barst de zaak bijna uit zijn 
voegen en het is dus geen wonder dat ze 
nu zegt: “Ik vind het zelfs een beetje aan de 
kleine kant.”

bruisend
Bijna twee decennia bewoont Maya  
Wildevuur samen met haar man één van de 
kroonjuwelen van Het Groninger Land-
schap. Het pand past haar nu als een op 
maat gemaakte jas, zegt ze. “Ik voel me 
enorm bevoorrecht. Ik zou ook nooit meer 
ergens anders willen wonen. Het is een 
plek waar ik gelukkig kan zijn.” 
Eigenlijk was het liefde op het eerste ge-
zicht. “De band met het huis was er dade-
lijk. We zagen het op een mooie dag in mei, 
alles was geel van het speenkruid. Ik voelde 
gewoon dat ik hier moest gaan wonen.” 
Het gevoel voor de ruimte en ruigte van het 
Groninger platteland zat haar misschien 
wel in de genen, oppert ze. Per slot van 
rekening was haar oma een Ten Boerse en 
kwam haar vader uit Hoogezand. 
Op de benedenverdieping van de Ennema-
borgh heeft Maya Wildevuur nu haar 
galerie en atelier ingericht. Boven zijn de 
woon vertrekken. Maar er is heel wat over-
heen gegaan voordat het huis zo werd als 
het nu is. “Je had het moeten zien toen we 
hier kwamen”, haalt ze haar herinneringen 
op. “Allemaal duffe kantoren en sommige 
ruimten waren totaal verwaarloosd. Er 
was geen badkamer en geen fatsoenlijke 
keuken. We hebben er enorm veel energie 
in gestoken om de zaak te vertimmeren en 
er iets van onszelf van te maken.”
Maya Wildevuur mag de Ennemaborgh dan 
als ‘de hare’ zien, als een bezit beschouwt 
ze het pand allerminst. “Welnee”, ver-
duidelijkt ze. “Het is ook een openbare 
instelling. Ik vind dat ik de verplichting heb 
het te  delen. De borg heeft uitstraling, een 
verhaal. Ik ben niet de enige die daar recht 
op heeft. De borg is van iedereen.”
Maar toch. Maya vindt dat de aantrekkings-
kracht van het monumentale pand 
onvoldoende wordt benut. Ook al zijn 
ieder weekend de deuren van haar galerie 
geopend en worden er sinds kort weer 
 koffieconcerten gegeven in de naastgelegen 
schuur. “Het zou een bruisende toestand 
kunnen zijn”, meent ze. Kort geleden 
bezocht ze het huis en de weelderige 
tuinen van de impressionistische schilder 
Monet in het Franse Giverny. Waarom zou 
iets soortgelijks niet bij de Ennemaborgh 
kunnen? Het hele dorp zou er volgens 
haar van kunnen profiteren. Maar wat dat 
betreft  liggen haar ideeën en die van Het 
 Groninger Landschap uiteen. “Het botst 
wel eens. Ik wil hier wel een beeldentuin 
aanleggen en fairs organiseren. Tot nog toe 
kunnen het daar niet over eens worden.”
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De Ennemaborgh

De Ennemaborgh komt voor eerst voor 

in geschiedschriften uit 1391. Toen was 

het een steenhuis met een gracht erom, 

gebouwd door Sebo Ennens. Later 

werd het een echte burcht met twee 

verdedigingstorens aan de voorgevel. 

Begin van de achttiende eeuw is de 

borg verbouwd in opdracht van Anna 

Maria Hora, van het rijke geslacht 

Hora Siccema. De borg werd meer een 

herenhuis. In 1965 kocht het Groninger 

Landschap het gehele landgoed, met 

de borg, het koetshuis, twee arbeiders

woningen en het bos. Sinds 1992 wonen 

Maya Wildevuur en haar man er.
Rechts: Maya Wilde

vuur in de Ennema

borgh



was een veestal, op de zolder was de hooi-
opslag en naast de plek waar nu de ingang 
is, was de paardenstal.” Er is niet zoveel 
fantasie voor nodig om te bedenken dat 
hier de handen stevig uit de mouwen zijn 
gestoken om van de boerenschuur een 
museum te maken. Veertig vrijwilligers 
verbouwden in twee jaar tijd de hele boel 
tot een knus dorpspleintje met daaraan een 
huiskamer een bakkerswinkel en schilders-
zaak. Boven kwam een kapperszaak, een 
kroeg en een kruidenier. 
Tuinstra neemt ons mee naar een wereld 
van vroeger. “We houden hier herinne-
ringen levend”, zegt hij bij zijn rondleiding 
door de nagebouwde woonkamer uit het 
begin van de vorige eeuw. Via de schilders-
winkel en een trap in de hoek van de ver-
bouwde boerenschuur loopt Tuinstra naar 
de bovenverdieping. Hij wijst op de muur 
waar nog goed de gemetselde klooster-
moppen zijn te zien waaruit het voorhuis 
is opgebouwd. Elk 32 centimeter lang en 
zestien pond zwaar. Ze zijn getweeën in de 
lengte gemetseld, wat een indrukwekkende 
muur van 65 centimeter dikte oplevert. “We 
krijgen hier veel bezoekers die enthousiast 
zeggen dat hun oma dit of dat ook had.” Met 
negen bestuursleden en ondersteund door 
320 leden, waarvan er tientallen als vrij-
williger meewerken, houdt de Vereniging 
Museum ‘t Steenhuus de zaak draaiende. 

Over een smal bruggetje betreden we de 
tuin van het historische pand en pronkstuk 
van Niebert. Ruim zeshonderd jaar lang 
staat het Iwema Steenhuis hier al. Uiter-
aard zijn er zaken veranderd in de loop der 
tijd; de smalle schietgaten zijn halverwege 
de negentiende eeuw vervangen door 
hoge ramen en de toenmalige bewoner, de 
 plaatselijke predikant, Reinder Damstee, 
liet ook een flinke schuur aan het huis 
 bouwen. Maar wat blijft is het fundament, 
het huis zelf en ook het gevoel dat we 
hier op grond staan waar mensen vroeger 
bescherming zochten, waar hongerige 
 dorpelingen te eten kregen, waar is gevoch-
ten en misschien bloed vloeide. Kortom, 
grond die iets te betekenen heeft. 
“Zeker, hier heeft zich heel wat afgespeeld”, 
zegt bestuurslid Ferdinand Tuinstra van 
het museum ‘t Steenhuus, dat gevestigd is 
achter het oorspronkelijke steenhuis, in de 
aangebouwde schuur. 

warm hart
De Vereniging Museum ‘t Steenhuus huurt 
sinds 1993 de schuur achter het Iwema 
Steenhuis van Het Groninger Landschap. 
Die kocht in 1988 het volledige pand van 
de familie De Boer, waarvan nazaat Wieger 
de Boer nog in het voorste gedeelte woont. 
“Het was echt een oude boerderij”, aldus 
museumbestuurslid Tuinstra.  “Erachter 

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

We treffen het op de dag dat we hebben afgesproken bij het Iwema 
Steenhuus in Niebert. De sfeervolle herfstzon trekt lichte, schuine 
strepen door de mistige boslucht. Bladeren vinden in de windstilte 
langzaam dwarrelend hun weg naar de grond. Over een tapijt van 
gevallen eikenbladen wandelen we over de Iwemalaan en ’t Pad 
langs een fraaie houtsingel. En daar ligt ze, op een open plek in het 
bos, als een schone, witte dame neergevleid, vol verlicht door de 
zon: het laatst overgebleven steenhuis van de provincie Groningen.

Tuinstra: “De bevolking van zowel Niebert 
als Nuis heeft hart voor het museum. Men 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de totstandkoming, ook financieel. Wij 
ervaren dat als een stimulans om echt iets 
van dit museum te maken.” Daar slaagt 
de vereniging heel behoorlijk in, met zo’n 
drieduizend bezoekers per jaar. 

Links: Iwema Steenhuis 

in Niebert

Boven: Interieur  

Museum ’t Steenhuus

en Ferdinand Tuinstra
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“hIer houden we de 
herInnerIngen levend”

I w E M A  S T E E N H u I S : 

Historie Iwema Steenhuis

Het Iwema Steenhuis dateert van de 

veertiende eeuw. Aanvankelijk was 

het in gebruik als verdedigingstoren. 

Het bood arme boeren uit de om

geving  bescherming bij hoog water en 

 wanneer er werd gevochten. Waar veel 

steenhuizen werden afgebroken of uit

groeiden tot borg, bewoond door een 

adellijke familie, bleef het steenhuis in 

Niebert als boerderij voortbestaan. 

Het gebouw ontleent zijn naam aan de 

eerste bewoners, de vooraanstaande 

boerenfamilie Iwema. Nadat het 

huis een aantal keer van eigendom 

 wisselde, werd het midden negentien

de eeuw verkocht aan de familie   

De Boer. Die verkocht het op haar beurt 

in 1988 aan Het Groninger Landschap.



De lange, smalle percelen zijn ontstaan 
door veenafgravingen. Vanaf een  zandige 
stuwwal togen de arbeiders met hun 
spaden steeds dieper het land in. Het veen 
verdween, er kwamen akkers, weilanden 
en bij de landhuizen productiebosjes. Het 
bos achter de Ennemaborgh is ondertussen 
honderd, tweehonderd jaar oud, met hier 
en daar een hoogbejaarde eik, beuk en es. 
Sinds Het Groninger Landschap het hout 
er vest, wordt het een steeds natuurlijker 
bos. Het landgoed is ruim drie kilometer 
lang, zelfs over het kaarsrechte fietspad dat 
erlangs ligt kunnen we het eind niet zien. 
Maar goed ook, want daar raast de A-7 naar 
Winschoten.
“Het voorste deel van het terrein be-
heren we als park”, zegt beheerder Silvan 
 Puijman, “twaalf hectare inclusief de borg. 
Hoe verder naar achteren, hoe natuurlijker 
het wordt.” We verlaten het park over een 
bruggetje naar het overgangsgebied met 
schapenweiden. Langs de lange lindelaan 
die dwars door het bos ligt broedt soms een 
bosuil. “Vorig jaar vlogen er jongen uit”, 

zegt Puijman, “afgelopen jaar niet.” 
Het moet een goed muizenjaar geweest 
zijn: 2009, want de kerkuil die de kast 
in de werkschuur bewoont, had dat jaar 
drie broedsels. “Afgelopen jaar broedde de 
kerkuil ook”, vertelt Puijman, “de uils-
kuikens vlogen pas in oktober uit. Ik zag 
ze in de schuur vliegoefeningen doen, een 
prachtig gezicht.” Tussen de schedeltjes 
in de uilenballen zat een schedel van een 
waterspitsmuis, waaruit blijkt dat deze 
zeldzame en onbekende soort op of bij het 
landgoed voorkomt. De waterspitsmuis in 
de braakbal heeft daar zelf niets meer aan. 

dassen
Er leven meer bijzondere zoogdieren in het 
Midwolderbos achter de Ennemaborgh. 
Reeën, wezels, bunzingen, steenmarters 
en zelfs dassen komen er voor. “Die dassen 
zaten er volgens een oude stroper die ik ken 
tientallen jaren geleden al”, zegt Puijman. 
“Het lijkt gek, zo’n geïsoleerd gelegen 
burcht. Maar dassenfamilies blijven hun 
burcht heel lang trouw. En ik denk dat er 

Tekst Koos Dijksterhuis   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

sleutelgebIed voor 
bosvogels, moerasplanten, 
zoogdIeren en paddenstoelen 

uitwisseling is met dassen uit Duitsland. 
Als ‘onze’ dassen jongen hebben, zwerven 
jonge mannetjes wel eens weg. Als ze rich-
ting Drenthe gaan, komen ze niet ver. Ik 
weet van zeker vier op de A-7 doodgereden 
mannetjesdassen. We zijn bezig met een 
dassenraster langs de weg. Een tunnel zou 
weinig helpen, want vervolgens stuiten ze 
op het Winschoterdiep.” 
We vinden dassensporen en een dassen-
haar. De grootste zoogdieren hier zijn 
trouwens de 38 Konikpaarden, die open 
plekken open houden en bast van jonge 
bomen schrapen. Ze markeren hun terri-
torium door op vaste plekken te poepen, 
waar mesthopen ontstaan. Daarin vinden 
wormen en mestkevers  hun luilekkerland, 
tot een das ze eruit vist. Of een groene 
specht, want sinds 2009 verblijven die 
prachtige vogels in het gebied. We horen er 
één roepen – een klaterende lach. 
We passeren twee jeugdige Konikhengsten, 
door de opperhengst uit de kudde verjaagd. 
Ondanks hun jeugdigheid zijn ze totaal 
niet opdringerig. Ze kijken ons een beetje 

sullig aan. Volgens Puijman zijn Koniks 
niet agressief, tenzij je ze gaat voeren. Daar 
wennen ze rap aan en als de volgende wan-
delaar niets geeft, bijten ze verongelijkt. 
Maar verder zijn het vriendelijke dieren. 
Niet voor andere paarden trouwens. “Ze 
zijn territoriaal en houden niet van ruiters”, 
merkte Puijman. “We hebben daarom het 
ruiterpad verplaatst naar de buitenrand. Nu 
het afgesloten is, kunnen er geen motoren 
meer via dit pad het landgoed op.” 
Ongewenst bezoek. De schrikdraden 
waren laatst van het hek gestolen. Maar 
de vleermuiskelder ligt er zo verborgen en 
on opvallend bij, dat Puijman daar geen 
 vandalisme vreest. Hij heeft de kelder 
onder een bruggetje in het oude ruiter-
pad laten metselen, met een meter aarde 
eroverheen. In het Midwolderbos wonen 
onder andere grootoorvleermuizen.
Ten oosten van het landgoed is tijdens de 
aanleg van de Blauwe Stad landbouwgrond 
aan het terrein toegevoegd. Het wordt aan 
akkerbouwers verpacht onder voorwaarden 

van akkervogelbeheer. Aan de westkant 
wordt een vochtig grasland ingericht. 
“We hebben een slenk laten graven”, wijst 
Puijman naar glinsterend water waarop 
vier eendenpaartjes dobberen. “De kaars-
rechte bosranden laten we beplanten met 
meidoorns, sleedoorns, hazelaars… Er 
broeden nu al grauwe klauwieren, dus dat 
belooft wat.”

wolfspoot en wolfsklauw 
Puijman laat vochtige delen zien, waar we 
door plassen en modderpoelen naar een 
rietveld struinen. Er groeien wolfspoot en 
wolfsklauw, zonnedauw en wintergroen. 
Aan de zuidoost-zijde grenst het terrein 
aan het nieuwe meer van de Blauwe stad. 
Daarin steekt een zompig schiereiland 
waar bezoekers niet op mogen en waar ze 
zonder gids wellicht ook niet levend af 
zouden  komen. Dat schiereiland, Meerland 
geheten, is een restje hoogveen met hei. Er 
leven heidedieren als levendbarende hage-
dissen en greppelsprinkhanen.

De Ennemaborgh wordt over land ver-
bonden met natuurgebied de Tjamme bij 
Beerta en via het water met het Honds-
halstermeer bij Wagenborgen. Op die 
waterverbinding is de Provincie Groningen 
nog aan het studeren. “De Ennemaborgh 
is een sleutelgebied in de Ecologische 
Hoofdstructuur’, zegt Puijman, en pas-
sant wijzend op een voorbij zoemende 
 hoornaar. Hij wordt onderbroken door 
schel ruziënde boomklevers. ‘Vwiet vwiet 
vwiet!’ Boomklevers zijn net als de drie 
soorten spechten, de appel- en de goud-
vinken die hier broeden, liefhebbers van 
dikke, oude bomen. Dat zijn paddenstoelen 
trouwens ook. Met ruim tweehonderd soor-
ten paddenstoelen doet het Midwolderbos 
qua zwammen niet kinderachtig. Dat blijkt 
wel als we na twee uur rondstruinen weer 
bij het steenhuis terugkeren. Aan een dode 
eik bij de borg vijver kleeft een fikse klont 
zwavel zwammen. In de loop van de winter 
zal hij verbrokkelen en neerdwarrelen, om 
in de zomer weer opnieuw te verschijnen.

Uitgestrekt zijn de landgoederen van Groningen. Dat geldt zeker 
voor het Midwolderbos. Lang en smal strekt het zich in Midwolda 
uit achter de Ennemaborgh aan de Hoofdweg. Of beter: voor dat 
steenhuis. De huidige voorkant van de borg was oorspronkelijk 
de achterkant. Vanuit de huidige achterkant kon je over de kaars-
rechte oprijlaan het bezoek van verre zien naderen. Bezoek dat 
er toe deed arriveerde per koets over dat eindeloze pad door 
het landgoed en kreeg de indruk dat dit wel een immens terrein 
was. De bewoners moesten dus wel puissant rijk zijn. Dat het bos 
slechts een paar honderd meter breed was, konden ze door de 
bomen niet zien. De middeleeuwse borg kreeg eind achttiende 
eeuw met een drastische verbouwing zijn huidige aanzien.
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Landgoed Ennema

borgh

Inzet: 

Links: Groene specht

Midden: Groot muur

Rechts: Jonge das
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naChtelIJke Jagers op het gronInger land
‘ b O R G E N  z I j N  O A S E S  v O O R  D E  v L E E R M u I S ’

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Daniel Tuitert

Ze maken een belangrijk deel uit van ons 
ecosysteem, iedereen kent ze en toch 
wordt er bar weinig over geschreven. Als 
vleermuizenexpert Daniël Tuitert aan 
het woord is over zijn favoriete onder-
werp, valt het direct op dat hij vindt dat 
de vleermuis wel wat meer aandacht 
verdient. Tuitert doet al vijftien jaar op 
verschillende manieren onderzoek naar 
vleermuizen. Voor de onderzoeken doet 
hij regelmatig Groningen aan. Hij bezoekt 
dan vooral de borgen en landgoederen 
eromheen. Die specifieke aandacht voor 
de borgen in combinatie met vleer-
muizen, is gemakkelijk te verklaren. 
“Het stereotype vlakke landschap van de 
provincie Groningen is op zich niet erg 
interessant voor vleermuizen. Zij hebben 
een afwisselend landschap nodig met 
bosjes, houtwallen, kleine weidegebieden 
en gebouwen. De landgoederen en de 
borgen vormen daarom oases waar de 
vleermuis alle benodigdheden vindt voor 
het foerageren en het rusten.”
Van de 21 vleermuissoorten die in 
Nederland voorkomen zijn er in en rond 
de borgen zes te vinden: de gewone en 
de ruige dwergvleermuis, de rosse vleer-

Die 

kwets-
baarheid 

maakt 
van de 

bor gen en 
landgoederen 

in Groningen 
zulke waarde-

volle gebieden 
voor vleermui-

zen.  Tuitert: “Het 
Groninger Landschap 

heeft goed begrepen dat 
je voorzichtig met je vleermui-

zen moet omgaan. Er wordt daarom 
nooit een oude boom gekapt, zonder dat 
eerst goed duidelijk is dat er geen vleermui-
zenkolonie in huist. Als er wordt gekapt, 
dan komen wij eerst even kijken welke 
bomen zeker niet om mogen.”
Vleermuizen houden een winterslaap. 
Daarvoor zoeken ze doorgaans een 
ander gebied dan de plek waar ze zich 
’s zomers ophouden. “Er zijn soorten 
die net als sommige trekvogels een reis 
van duizenden kilometers maken”, zegt 
Tuitert. “De meeste vleermuizen zoeken 
hun overwinterplaats echter binnen een 
straal van enkele kilometers rondom hun 
zomer verblijfplaats. De Ennemaborgh 
heeft sinds kort een vleermuiskelder 
met de ideale omstandigheden om als 
overwinterplaats te worden gebruikt. De 
oude paardenviaduct op het landgoed is 
omgebouwd tot onderkomen voor vleer-
muizen. Er loopt water door de kelder, de 

wanden hebben een ruwe structuur die 
hou vast biedt aan vleermuizenpootjes en 
de ruimte is bedekt met een isolerende laag 
teelaarde. Hierdoor blijft het onderkomen 
vorstvrij.”

vleermuizen spotten
Het is zeker de moeite waard om eens 
een vleer muizen expeditie te onder-
nemen, vindt Tuitert. “Zelfs zonder 
des kundige begeleiding is het mogelijk 
om vleermuizen te spotten. Je kunt dan 
het beste wat voorwerk verrichten. Zoek 
overdag naar oude bomen met daarin 
bijvoorbeeld een spechtengat. Vleermuizen 
gebruiken zo’n gat, als de boom zover is 
doorgerot dat ze boven de in- en uitgang 

kunnen rusten. De uitwerpselen spoelen 
uit het gat. Dit veroorzaakt een donkere 
streep op de boom. Vind je zo’n boom, dan 
is de kans groot dat je de vleermuizen tegen 
de schemering ziet uitvliegen. Vleermuizen 
worden actief zodra het iets warmer 
wordt en er weer vliegende insecten zijn. 
Afhankelijk van hoe streng de winter is, 
zijn ze van maart tot en met oktober te 
zien.”

Meer weten over vleermuizen in 
Groningen? Neem dan contact op met de 
Stichting Vleermuiswerkgroep Groningen: 
Klarissa Nienhuys: klnienhuys@zonnet.nl, 
of Jan van Muijlwijk: jvmmap@bart.nl

De vangst-buzz

Vleermuizen zijn niet blind, zoals vaak wordt gedacht. Ze hebben ongeveer net zo’n 

goed gezichtsvermogen als mensen. Omdat ze echter in het donker jagen, hebben ze een 

 andere methode ontwikkeld om hun prooi te ontdekken. Door middel een ge avanceerd 

systeem van echolocatie banen zij zich een weg tussen de begroeiing en sporen zij 

 insecten op. Vleermuizen zenden voortdurend geluidsgolven met een frequentie van 

ruim 40.000 hertz, dat is ongeveer twee keer hoger dan de maximale frequentie die 

mensen kunnen horen. Zodra het geluid tegen een object kaatst, vangt de vleermuis 

het teruggekaatste signaal weer op. De zeer gevoelige geluidsgolf verraadt niet alleen 

dat er een object in de weg staat, de vleermuis kan uit de echo ook opmaken welk insect 

er vliegt. Zodra de vleermuis een prooi op de radar heeft, verhoogt hij het aantal uit

gezonden geluidsgolven van ongeveer twintig naar tachtig per seconde. De ‘herrie’ die 

vleermuisonderzoekers op zo’n moment op hun detecteerapparatuur waarnemen, wordt 

de vangstbuzz genoemd.

Naast het hoogfrequente geluid, maken vleermuizen overigens ook geluid dat wel door 

mensenoren is waar te nemen. Zo hebben ze vlak voor en tijdens het uitvliegen, druk 

onderling contact; ze ‘kletsen’ met elkaar. Vooral kinderen kunnen dan in de buurt van 

een vleermuizenkolonie een hoog gekwetter horen.

Borgen zijn voor vleer-
muizen oases in het vlakke 
Groningse landschap. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat de gebouwen en landgoederen favoriet 
jacht- en woongebied zijn van deze fascinerende groep 
vliegende zoogdieren. Daniël Tuitert weet hier alles van. Hij doet 
onderzoek naar vleermuizen, onder andere in Groningen.

muis, de laatvlieger, de grootoorvleermuis 
en de watervleermuis. Zij bewonen de 
spouwen of zolders van de borgen en bij-
gebouwen, of hebben hun dagverblijf in 
oude bomen op de landgoederen. “Je kunt 
de Nederlandse vleermuizen grofweg in 
drie categorieën verdelen”, zegt Tuitert. “Zo 
heb je de gebouwbewonende vleermuizen, 
zoals de veel voorkomende gewone 
dwerg vleermuis en de laatvlieger. Je hebt 
boombewoners zoals de rosse vleermuis 
en de watervleermuis en je hebt soorten 
zoals de gewone grootoorvleermuis, die 
zowel in gebouwen als in bomen gedijen. 
Deze laatste categorie zoekt overigens wel 
gebouwen op die voor het grootste gedeelte 
van hout zijn gemaakt, zoals kerkzolders.”

kwetsbaarheid
Alle Nederlandse vleermuissoorten eten 
insecten. Dit verklaart gelijk waarom een 
vleermuis een gevarieerd landschap nodig 
heeft om te overleven. Tuitert: “Vooral de 
kleinere soorten eten kleine, vliegende 
insecten, zoals muggen en schietmotten. 
Een vleermuis kan op een nacht zijn eigen 
gewicht aan insecten vangen en ver-
orberen. Er is wel eens uitgerekend dat dit 

gelijk is aan een kleine kruiwagen 
vol met muggen. Daarmee is gelijk 
ook duidelijk waarom de vleermuis 
zo’n belangrijke functie heeft in de 
natuur.”
Het insectendieet is de vleermuis in 
Nederland bijna fataal geworden. In de 
ja ren ’60 en ’70 toen er nog rijkelijk met 
in secticiden werd gespoten, halveerde de 
vleermuispopulatie bijna. Gelukkig zit er 
tegenwoordig weer een stijgende lijn in de 
populaties. Dat is volgens Tuitert echter 
geen aanleiding om rustig achterover te 
leunen. “Vleermuizen worden zeer oud, 
sommige soorten wel zestig jaar. Daar 
staat tegenover dat ze maar één jong per 
jaar krijgen, dat in mei wordt geboren. 
Het herstel van een beschadigde populatie 
gaat dus zeer langzaam. Daar komt bij 
dat vleermuizen in familiekolonies 
leven. Tientallen vrouwtjes verzamelen 
zich overdag in dezelfde ruimte om te 
rusten. Zet je de zaag in een boom met een 
vleermuizenkolonie, dan kun je een heel 
plaatselijk bestand in één keer uitroeien. 
Dat is één van de redenen waarom alle 
vleermuissoorten in Nederland beschermd 
zijn.”

Gewone dwergvleer

muis



De herfst is het seizoen van de vele waarnemingen, zowel op het 
gebied van vogels, als plantensoorten, en paddenstoelen. Een 
aparte waarneming is echter dat bij de eendenkooi Nieuw Onrust 
een wespendief een wespennest in de grond heeft uitgegraven. 
Vooral de plek is bijzonder omdat de wespendief een broedvogel 
is van grote bossen en die zijn er in die omgeving niet. Het 

gaat dus om een ‘doortrekker’. De wespendief heeft speciale 
eigenschappen en kenmerken waardoor de vogel tijdens zijn 
lunch niet teveel last van de wespen heeft. Zo zijn er rond de ogen 
van de Wespendief hardere veertjes, die de aanvallen van wespen 
kunnen tegenhouden. De poten hebben een extra harde huid en de 
neusgaten zijn spleetvormig.
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In het oude loofbos op landgoed Coendersborch van Het Groninger 
Landschap zijn enkele exemplaren aangetroffen van een bijzondere 
paddenstoel. Het gaat om de goudhoed, een paddenstoel met 
zoals de naam al zegt, een prachtige gouden kleur.  De zeldzame 
goudhoed is aangetroffen onder eikenbomen in het oude loofbos 

direct rond de borg. De paddenstoelen verschijnen van september 
tot november en kunnen een hoogte bereiken van 20 centimeter. 
De hoed kan wel 25 centimeter breed worden. Het Groninger 
Landschap is erg blij met deze vondst die de natuurwaarde van het 
gebied onderstreept.



NUIS- Op het landgoed Coendersborch, 
tussen Nuis en de Jonkersvaart, zijn de ze 
zomer vijftig vogel soorten waar genomen, 
waaronder vier broedvogels die voor-
komen op de rode lijst van be dreigde 
vogelsoorten. Het gaat om huis mus, 
grauwe vliegenvanger, kerk uil en wiele-
waal. Enkele andere schaar se soorten die 
zijn waargenomen zijn: appelvink, bosuil, 
fluiter, havik en klei ne bonte specht. Dit 
blijkt uit een broedvogelinventarisatie die 
in op dracht van Stichting Het  Groninger 
Landschap is uitgevoerd op het land-
goed de Coendersborch. “De lijst met 50 
 soorten broedvogels toont aan dat de 
natuurwaarde van het landgoed hoog is”, 

veel vogels op landgoed CoendersborCh 

vindt rayonbeheerder René Oosterhuis 
van Het Groninger Landschap: “Dood hout 
blijft liggen waar het kan en dat is een 
positieve ontwikkeling in een na tuurlijk 
bos. De graslandpercelen in het bos zijn 
voor weidevogels nauwelijks interessant 
hoewel er nog een enkel paar scholekster 
broedde. 
In de toekomst hopen we met een ex-
tensiever beheer van het landgoed en het  
periodiek terugzetten van houtsingels 
meer structuur, ruigte en insectenleven 
op het landgoed te krij gen. Dit is aan-
trekkelijk voor soorten als: bosrietzanger, 
grasmus, kneu, roodborst tapuit en wie 
weet ooit de grauwe klauwier”. 

Kerkuil

met 

veldmuis
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De gemeente Eemsmond heeft Stichting 

Het Groninger Landschap een cheque over

handigd van 310 euro. Medewerkers van de 

gemeente Eemsmond was gevraagd om op de 

Dag van de Vooruitgang op de fiets naar het 

werk te komen, met het openbaar vervoer 

te gaan of te carpoolen. Voor elke fietsende 

werknemer leverde de gemeente een donatie 

aan een goed doel, dit jaar Het Groninger 

Landschap. Ook bedrijven in de gemeente 

 waren opgeroepen hun medewerkers te 

 vragen om met de fiets of het openbaar 

vervoer naar het werk te komen. Wethouder 

Harrie Sienot overhandigde een cheque met 

het te doneren bedrag aan de directeur van 

Het Groninger Landschap, Rita Jansen (foto).

GEMEENTE EEMSMOND 

GIFTEN/LEGATEN

N.V. Nederlandse Gasunie heeft aan de twaalf 

provinciale Landschappen in Nederland 

420 verrekijkers geschonken voor de 

be zoekerscentra, ter waarde van 75.000 

euro. Elk Landschap krijgt 35 exemplaren. 

Gasunie legt momenteel zo’n 500 kilometer 

aardgastransportleiding aan door heel 

Nederland. Op 1 oktober 2010 wordt de eerste 

275 kilometer in gebruik genomen. Voor 

Gasunie een mooie aanleiding voor deze gift 

aan alle Landschappen. “Immers niet alleen 

de provinciale Landschappen herstellen het 

Nederlandse landschap in oorspronkelijke 

staat, ook  Gasunie doet dit na de aanleg van 

een leiding,” aldus Gasunie. Want ongeveer 

een jaar na de werkzaamheden herinneren 

alleen gele markeringspaaltjes aan de 

aanwezigheid van een gastransportleiding in 

de ondergrond. De directeuren van de twaalf 

provinciale Landschappen stellen dit gebaar 

van Gasunie zeer op prijs. Met de verrekijkers 

krijgt het publiek ook de kans om een blik 

te werpen op de schoonheid van natuur 

en landschap en op het goede werk dat de 

provinciale Landschappen op dit terrein 

verrichten. 

GASuNIE

GIFTEN/LEGATEN

Rita Jansen en 

Eric Dam, directeur 

bouw en beheer van 

de GasuniegedIChtenwedstrIJd noorderhoogebrug

De gedichtenwedstrijd die tijdens de 
opening van het nieuwe bezoekers-
centrum in Noorderhoogebrug is 
uitgeschreven, is gewonnen door 
Trudy Dijkshorn met het gedicht ‘Op 
naar Garnwerd’. De Jury, bestaande uit 
Rita Jansen (voorzitter), Jan Glas, Rik 
Andreae en Trix Giebels vond het een 
gedicht ‘met kippenvel’, ongekunsteld 
van taal en thematiek – een fietstochtje 

naar Garnwerd. Maar die eenvoud is 
bedrieglijk, want ondertussen wordt 
de schoonheid van het Groninger land 
treffend verwoord. Harro van Hoorne 
werd met ‘Ogenkost’ tweede en Aly Freije 
eindigde als derde met ‘Snijhoas bie 
Zuurdiek’. Op de foto staand vlnr: Trix 
Giebels, Jan Glas, Rita Jansen, Rik Koos 
(de broer van) van Hoorne en Rik Andreae. 
Zittend, Trudy Dijkshorn en Aly Freije.

De familie Wolthuis uit Breede heeft ter 

ere van hun 30jarige huwelijk, een bankje 

geschonken aan Het Groninger Landschap. 

De bank is geplaatst bij de Klutenplas, vlakbij 

Pieterburen (foto)

BANKJE KLuTENPLAS 

KROPSWOLDE - Het Groninger Landschap 
neemt een klein stukje oever van het 
Zuidlaardermeer over van de gemeente 
Hoogezand-Sappemeer. Hoewel het om 
slechts 33 are (3300 vierkante meter) gaat, 
is Het Groninger Landschap blij met dit 
ontbrekende stukje rietland aan de oost-
oever van het meer. De aankoop maakt 

landschappelijk onderdeel uit van de 
overige rietlanden. Het rietland her-
bergt een aantal karakteristieke planten-
soorten, waaronder waterdrieblad en 
rietorchis. De aangekochte rietoever 
maakt onderdeel uit van de Ecologische 
Hoofdstructuur en wordt gefinancierd 
door de Provincie Groningen. 

het gronInger landsChap koopt ont
brekend stukJe zuIdlaardermeeroever

Op naar Garnwerd

Het was de wind die opstak
en wolken wijds de verte injoeg
het waren de koeien over het betonpad
hoeven ketsten, oog in oog met een Groninger blaarkop en een verdwaalde roodbonte MRIJ.

De stal wachtte af, met melkmachine en pulserende nappen
en wij ook, we waren afgestapt en hingen over onze fietsen
stuurloos en je vroeg te blijven waar we gebleven waren.

Ik was er stil van, zo stil als het kerkje bij Oostum op een doordeweekse dag
dit was de beste vraag in jaren, de mooiste zin in tijden en wij stonden daar oog in oog
met voeten half in opgedroogde koeiendrek en bleven bij elkaar tot de boer
op zijn quad de laatste koeien naar binnen joeg.

Trudy Dijkshoorn
November 2010

Ogenkost

Ik zit, mijn voeten in het ondiep nat, te kijken naar wat drijft 
         op ‘t vlak
wat bladeren, een sliert van groen, waarin ik meen een dier te zien
wanneer zou hier, zo denk ik weg, de eerste mens hebben gestaan,
de voeten, net als ik, in zompig land

ooit greep een man voor ‘t eerst de grond
een vrouw dacht: “Zou het brood hier droog, de kinderen veilig zijn”
is hier gebeden en gevloekt om zonnestralen
om minder schrale, zilte wind van zee

ooit heeft een vrouw geschreeuwd, een kind gebaard dat opgepakt
nog glibberig van slijm en slik, een wonder werd bevonden,
is hier een vlot gebouwd om ook als ‘t water hoog en ruw
niet meer bereikbaar maakte, te kunnen doen waarvoor men was 
gekomen

dat water, dat hier nu mijn voeten kust en lieflijk doet, als was er 
        niets gebeurd
dat water heeft het allemaal gezien, ze heeft allang voorbij,
haar bruid verkocht tegen een prijs, die men hier graag betaalde,
want ze was ogenkost dat land: de dochter van het Diep.

Harro van Doorne
November 2010

Snijhoas bie Zuurdiek

oet n snij-jacht over horizon glipt
over kòlde vlaktes hongerg òfdwoald
zigzag kommen laangs bochten van t Raidaip
ligt hai inainendoken tegen graftwale, laange oren plat
over zien nekke sloagen, bòlle ogen keerd noar mie
in oavend zet ik brood en greunte, wait k hom doar

snij vörmt roggen op d’ loanen, veur mien roamen
n hoog duun, n groot sloapend mouderdaaier

meschain dat hai dizze naacht mit mie
onder dij overhellende raand in loagde schare
t waarm kriegen zol, soamen liggend onder opwaaide 
withaid tegen de ronden van n zaachte buuk

moar over laange widde vurgen keert hai weerom
twij pootòfdrukkens noast mekoar
zien achterpoten der lichtjes achteraan
op t ritme van zien sporen
terogge noar n aigen parallelle wereld.

Aly Freije
November 2010

Ook zijn er nog twee anonieme giften gedaan; 

één van 1000 euro en één van 750 euro.

ANONIEM



In samenwerking met Stichting Oude 
Groninger Kerken organiseren wij al voor 
de dertiende maal de Winterwandeling. We 
zijn dit jaar te gast in Kropswolde. Tijdens 
de Winterwandeling kunt u genieten van 
koffie en koek in de kerk, vervolgens luis-
tert u naar muziek van celliste Josine Zeijen 
en Ties Jan Eekhof leest gedichten. Hierna 
gaat u op pad voor een stevige wandeling 
waarna aansluitend de lunch wordt geser-
veerd in het dorpshuis van Kropswolde. 

wandeling 
De wandeling, onder leiding van gidsen 
van Het Groninger Landschap, gaat door 
het oostelijk deel van het Zuidlaardermeer-
gebied. We wandelen over het binnenterrein 
langs de Schotse Hooglanders, maken een 
stop bij de ‘Kikkoman-windmolen’ en lopen 
vervolgens door naar de vogelkijkhut voor 
een mooi uitzicht op het nieuw te ontwikke-
len natuurgebied Wolfsbarge noord, daarna 
gaan we over het bruggetje, met het uitzicht 
op het meer en langs de meander terug. 

wInterwandelIng kropswolde
M A A N D A G  2 7 ,  D I N S D A G  2 8  E N  w O E N S D A G  2 9  D E C E M b E R

Links: 

ULRUM  De twee bosjes op de voormalige 

Boerenerven Ulrum van Het Groninger 

Landschap aan de Ir. A.J. van den Brielweg 

ten noorden van Ulrum zijn begin november 

opgeknapt. Een aantal bomen is gekapt 

waardoor de overblijvende bomen meer 

groeiruimte krijgen. Voor vogels zijn op open 

plekken besdragende struiken en bomen aan

geplant. Met de werkzaamheden wordt het 

bos gevarieerder en dat leidt tot een grotere 

biodiversiteit (meer verschillende planten en 

vogels).

BOERENERvEN uLRuM 
wORDT OPGEKNAPT

Colofon

Golden Raand, winter 2010. 
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Het Groninger Landschap is één van de 12 provin

ciale landschappen en wordt ondersteund door de 

Nationale Postcode Loterij
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programma
10.00 uur  Ontvangst met koffie en koek 
 in de kerk van Kropswolde
 Aansluitend Josine Zeijen en 
 Ties Jan Eekhof
11.10 uur  Wandeling o.l.v. gidsen van 
 Het Groninger Landschap 
13.00 uur Lunch in het Dorpshuis  
 Kropshuus van Kropswolde
± 14.00 uur Einde programma
 
De kosten zijn € 32,50 per persoon. De prijs 
is inclusief concert, koffie, koek en lunch. 
Opgave voor woensdag 23 december.

overige informatie
Vanaf de kerk Kropswolde Woldweg 115 
naar de Leine is 1,8 kilometer (20 minuten)
De wandeling door Leinwijk is 90 minuten 
en ook ongeveer 1,5 kilometer (met veel 
tussenstops).

Josine zeijen en ties Jan eekhof
Celliste Josine Zeijen, Beeldend kunstenaar 
Cees Booij en Neerlandist Ties Jan Eekhof 
wisten het eigenlijk al lang, maar na een 
aan tal programma’s weten ze het steeds 
zeker der: cellomuziek en poëzie hébben 
iets met elkaar. Poëzie en cellomuziek 
kleuren elkaar en er ontstaat een sfeer 
waar in het geheel méér dan de som van 
de delen gaat worden. De Präludien van 
Sofia Gubaidulina blijken heel verrassend 
te combineren met gedichten van o.a. 
Willem Wilmink en Ida Gerhardt en zeer 
bijzondere gedichten van Rilke komen tot 
hun recht bij de prachtige cellosonate opus 
8 van Zoltan Kodály.
De muziek van Gubaidulina en Kodály, 
samen met gedichten waarin herinnering 
en verlangen een grote rol spelen, laten een 
sfeer ontstaan die op een heel bijzondere 
wijze bij de dagen tussen Kerst en Nieuw-
jaar past. Het kerkje van Kropswolde is een 
ruimte waarin het programma prachtig ‘tot 
klinken’ gebracht kan worden. 

Aanmeldkaart Winterwandeling             De vrijwilligers van molen de Onderneming 

te vierhuizen willen een tentoonstelling 

organiseren omtrent de bij velen bekende 

molenaar/instructeur Bernard Dijk.

Bernard Dijk was gedurende 30 jaar actief op 

de molen de Onderneming te Vierhuizen.

Voor deze tentoonstelling worden foto’s, 

dia’s, films, anekdotes etc. gezocht. Alles 

is welkom. Mensen die informatie hebben, 

worden verzocht contact op te nemen met: 

geacoehoorn@hetnet.nl of 0595401347. 

GEvRAAGD

voortzettIng overeenkomst met 
soJafabrIkant kIkkoman foods europe

Stichting Het Groninger Landschap heeft 
overeenstemming bereikt met soja - 
pro ducent Kikkoman Foods Europe over 
voort zetting van de sponsorovereen-
komst t.b.v. het natuurgebied Leinwijk, bij 
 Hoogezand Sappemeer. De afgelopen tien 
jaar steunde Kikkoman de ontwikkeling van 

het gebied, maar eind vorig jaar was de in-
richting klaar. Met de nieuwe overeenkomst 
steunt Kikkoman Het Groninger Landschap 
in de kosten voor het beheer en de in stand-
houding van het natuurgebied, waaronder 
ook het onderhoud van de  toren, de molen 
en de informatiepanelen. 

natuurInrIChtIng onner en oostpolder 
van start
HAREN - Dienst Landelijk Gebied start 
met de natuurinrichting van de Onner- 
en Oostpolder in de gebieden van Het 
 Groninger Landschap. Beekdalvegetatie 
en vogels zullen hiervan profiteren. 
 Vroeger stroomde ‘s winters de polders 
rondom de Hunze onder water. Door 
bedijking is deze waterdynamiek ver-
dwenen. In het kader van de herinrichting 
Haren wordt in totaal 800 hectare her-
ingericht om die dynamiek terug te laten 
keren. Ruim 250 hectare polders zullen 
hierdoor in de winter vol water lopen en 
in de zomer langzaam opdrogen. Hierdoor 
ontstaan overstromingsgraslanden die 

geschikt zijn voor beekdalvegetatie zoals 
grote zegge vegetaties met dotterbloe-
men en voor vogels zoals kwartelkoning, 
grutto en watersnip. In totaal wordt er 
acht kilometer kade en vele stuwen aan-
gelegd. Dit omvangrijke inrichtingswerk 
is gegund voor 1,2 miljoen euro en vindt 
plaats in het kader van de Herinrich-
ting Haren. Dit project is mede mogelijk 
gemaakt met financiële steun van de 
provincie  Groningen. De werkzaamheden 
zullen naar verwachting medio volgend 
jaar  worden afgerond. Met de aanpassing 
van de waterhuishouding zal de water-
kwaliteit in het gebied verder toenemen.   

natuurwerkdag

Het Groninger Landschap organiseerde 
6 november samen met Landschaps-
beheer Groningen een natuurwerkdag in 
het Nanninga’s Bosch bij Zevenhuizen. De 
natuurwerkdag stond in het teken van de 
zonnedauw. Een vleesetende plant die is 
verdwenen uit het Nanninga’s Bosch maar 
met een beetje hulp weer terug kan keren. 
Zonnedauw heef een kale bodem en veel 
zonlicht nodig. 
De poel in het bos is vrijgesteld van opslag 
en de zon heeft daar weer vrij spel. Bij de 

Lettelberterpetten (zie foto) heeft een groep 
van 30 jongeren tussen de 12 en 16 jaar van 
scoutinggroep De Bevers alle knotwilgen 
geknot. Ook zijn alle bomen en struiken 
op de legakkers omgezaagd en opgeruimd. 
Hierdoor komt de structuur van legakker 
en petgat beter tot zijn recht en ontstaat er 
meer variatie in het bos met een vergroting 
van het areaal bosrand.
Met deze maatregelen hopen we weer een 
geschikt biotoop te creëren voor de zeld-
zame zonnedauw.

Ik neem deel aan de winterwandeling op:

n maandag 27 december

n dinsdag 28 december

n woensdag 29 december

Ik kom n alleen

  n met  personen

Lunch:

vegetariër  n ja  aantal personen: 

  n nee

Naam

Adres

Postcode

woonplaats

Telefoon

E-mail

Handtekening
Opgave: via antwoordkaart, 

Stichting Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren

mail: info@groningerlandschap.nl of telefonisch: 050-3135901. 
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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 de Neder -

landse Aardolie Maatschappij b.v.
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NNZ B.V.
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Smurfit Kappa Solid Board B.V.
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
VSBfonds
Waterbedrijf Groningen
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

Met ruim negentig locaties, is de Neder-

landse Aardolie Maatschappij (NAM) niet 

weg te denken uit het Groningse land. 

“Dat brengt een verantwoordelijkheid met 

zich mee die we zeer serieus nemen”, zegt 

George wintermans, senior milieu adviseur. 

“Ook op milieugebied hebben we een 

 belangrijke taak in de regio.”

 “De meeste Groningers die je het vraagt, 

 vinden dat je de gaswinningputten 

beter kunt tonen, dan dat je ze achter 

‘schaamgroen’ verbergt”, zegt George 

Wintermans. “Dat neemt natuurlijk niet weg 

dat wij ons bewust zijn van het effect dat 

onze aanwezigheid op het landschap kan 

hebben. Zo hebben wij met verschillende 

milieuorganisaties een plan opgesteld om 

de gevolgen van eventuele bodemdaling 

te monitoren. Bodemdalingscommissies 

bepalen welke maatregelen nodig zijn 

om de gevolgen van gaswinning op de 

waterhuishouding en de bebouwde om

geving tegen te gaan.” 

Vanuit de Bodemdalingscommissie 

Groningen financiert de NAM projecten, 

zoals het bouwen van nieuwe gemalen 

met vistrappen. Wintermans: “De water

huishouding bepaalt in belangrijke mate het 

ecologisch functioneren van een gebied en de 

dieren en plantensoorten die er voorkomen. 

Zijn er mogelijkheden om effecten op het 

natuurlijke functioneren te minimaliseren, 

in dit geval de trek van vissen van of naar zee 

of paaiplekken? Dat is mijn werk, een klus die 

me na aan het hart ligt.”

Als ecoloog is Wintermans gespecialiseerd 

in de Waddenzee en de estuaria, waar zoet 

en zout water elkaar ontmoeten. “Bij het 

monitoren van het Wad houden we in de 

gaten dat de bodemdaling door gaswinning 

de sedimentatiecapaciteit van de Waddenzee 

niet overstijgt. De Waddenzee kan eventuele 

daling van de bodem tot een bepaald niveau 

zelf corrigeren. We meten de hoogte van 

zandplaten en de oppervlakte van het 

droog vallend wad. Het is een langlopende 

verantwoordelijkheid.”

Volgens Wintermans gaan groen en gas

winning redelijk goed samen. “Door het 

gebruik van kleine winninginstallaties zijn 

veel van de nieuwe locaties van bescheiden 

omvang . Het resterende perceel is in gebruik 

als agrarisch land of wordt natuurgebied, 

zoals bijvoorbeeld het park dat rond de 

locatie in Grijpskerk ligt. “Bij nieuwe pro

jecten gaan we al in een vroeg stadium om 

de tafel met de betrokkenen. Zo proberen we 

zoveel mogelijk rekening te houden met de 

wensen van alle partijen.”

NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.v.
“vERANTwOORDELIJKHEID vOOR HET wAD”

George Wintermans

senior milieuadviseur NAM b.v.


