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Het is één van de meest onbeschreven, maar tegelijk ook één van 
de meest veelbesproken gebieden van de provincie Groningen: de 
Eems-Dollard. De laatste grote riviermonding in de Nederlandse 
Waddenzee met een open verbinding naar zee. Een uniek systeem 
zoals je ze maar weinig in de wereld tegenkomt.  
De Dollard is een prachtig gebied met een geheel eigen diversiteit 
aan planten en dieren die gebonden zijn aan brak water. Maar 
het is ook kwetsbaar. De natuur, de bodem, de waterkwaliteit, het 
leven rond en in het water staan sterk onder druk. De algehele 
ecologische situatie van het Eems-Dollard estuarium is in de 
af gelopen vijftig jaar erg verslechterd. Het hele systeem moet 
worden hersteld om de natuurwaarden weer te laten opbloeien. Die 
strijd is nu begonnen. De Eems-Dollard is aangewezen als Natura 
2000-gebied. Ook Duitsland heeft de aanwijzing binnen. Nu is 
het moment dus aangebroken om met het herstel te beginnen. De 
noodzaak was er al een tijd. 
Samenwerking is de sleutel om de natuurwaarden in de Eems-
Dollard te herstellen. We kunnen het niet alleen. We moeten het 
samen met collega-natuurorganisaties en andere belanghebbenden 
- met name overheden en bedrijfsleven - doen en juist daaraan 

hebben we de afgelopen tijd hard gewerkt. Samen met de Natuur 
en Milieufederatie Groningen, de Waddenvereniging, Stichting 
Wad, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en met onze Duitse 
collega’s van WWF, BUND en NABU hebben we een visie opgesteld 
voor het herstel en de ontwikkelingskansen van de Eems-Dollard 
én het estuarium: ‘Meebewegen met de natuur, naar een gezonde 
Eems Dollard’. We willen het geulen- en prielenstelsel en het 
tweegeulenstelsel in de Eems weer terugbrengen naar hun 
natuurlijke situatie. Dat vormt de basis voor gezonde en rijke 
natuur waarden in onze Dollard.
Ik weet dat het geen gemakkelijk proces is. Integendeel. Het is 
erg veel werk en het wordt - behalve langdurig - ook een af en toe 
moeizaam proces. Maar ik ben optimistisch! In dit nummer van de 
Golden Raand leest u hoe de Eems-Dollard ervoor staat en wat we 
willen doen om de natuur in de Eems-Dollard te herstellen. 
Ik wens u veel leesplezier.

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap



Het Eems-Dollard estuarium strekt zich uit van de monding in de Noordzee 
nabij Borkum tot de stuw (1) in het Duitse Herbrum. Over een afstand van zo’n 
honderd kilometer stroomt het Eemswater (3) richting zee. Onderweg is de nodige 
bedrijvigheid, zoals de scheepswerf (2) van Jos Meyer in Papenburg en de havens 
van Emden, Delfzijl en de Eemshaven. Opvallende verschijning is het Emssperrwerk 
(4), mede gebouwd om de waterstand tijdelijk te verhogen, zodat de schepen 
van de werf naar zee kunnen varen. Het Eems-Dollard estuarium is een uniek 
natuurgebied, waar Het Groninger Landschap meerdere natuurterreinen bezit, 
zoals de Dollardkwelders (5), Breebaart en de Punt van Reide (7). Duizenden ganzen 
strijken jaarlijks neer op de kwelders. Op de zandplaten liggen zeehonden (8) en in 
de lucht vliegt een zeearend. Wat de Eems-Dollard met name waardevol maakt, is de 
ontmoeting tussen het zoete rivierwater van de Eems en het zoute zeewater. Ook bij 
Nieuwe Statenzijl (6) stroomt zoet rivierwater uit de Westerwoldse Aa in de Dollard. 
Dergelijke overgangen zijn schaars geworden door het opheffen van uitwateringen 
en het bouwen van afsluitdijken.
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Begint Klaas Laansma over de Eems-
 Dollard, dan straalt hij enthousiasme uit. 
Zijn ogen glinsteren en hij praat honderd-
uit. “Een fantastisch gebied, echt uniek 
met enorme potenties. Waar vind je nog 
zo’n grote zoet-zoutovergang, waar zoet 
rivierwater en zout zeewater elkaar ont-
moeten”, vraagt hij zich retorisch af. In het 
unieke estuarium, dat de Eems-Dollard is, 
beheert Het Groninger Landschap een fors 
areaal. “Wij hebben niet alleen de Dollard-
kwelders, de Punt van Reide en Breebaart 
in beheer, maar ook een groot deel van de 
wadplaten en het slik”, aldus Laansma. 
Trots toont hij een kersverse natuurvisie, 
getiteld ‘Meebewegen met de natuur - Naar 
een rijke en gezonde Eems-Dollard’. “Deze 
natuurvisie hebben we afgelopen voorjaar 
opgesteld met een brede coalitie van Ne-
derlandse natuur- en milieuorganisaties. 
Met elkaar maken we ons sterk voor een 
herstelprogramma over een periode van 
dertig jaar.” Natuurherstel in de Eems-

Dollard vraagt volgens Laansma om een 
nieuwe manier van denken. “In de Dollard 
moeten we breder leren kijken. Het gaat om 
het gehele natuurlijke systeem. Dat gaat 
over grenzen heen. Ook landsgrenzen, om-
dat het estuarium loopt tot de Duitse stuw 
van Herbrum.” Een aanlokkelijk toekomst-
perspectief, dat is wat Laansma met de 
natuurvisie op tafel legt. Het is nu zaak dat 
de visie breed wordt gedragen. “Inmiddels 
hebben de Duitse natuur- en milieuorga-
nisaties de visie omarmd. Ook met het be-
drijfsleven zijn we in gesprek. Economie en 
ecologie kunnen volgens ons goed samen-
gaan. Als alle betrokkenen maar dezelfde 
duurzame stip op de horizon in gedachten 
hebben. Dáár willen we naartoe.” Laansma 
is positief gestemd. “Het momentum is er.”

modderstroom
Natuurherstel in de Eems-Dollard is hard 
nodig. Laansma noemt het voortdurend 
baggeren en het kanaliseren als grote 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

problemen. “Het baggeren voor de scheep-
vaart maakt het water troebel. Er zweeft 
nu zoveel slib in het water, dat ze spreken 
van een vloeibare modderstroom van twee 
meter dik, die met eb en vloed heen en 
weer beweegt. Delen van de Eems zijn in de 
zomer zuurstofloos. Daar leeft niets meer.” 
Het baggeren en het kanaliseren hebben 
volgens Laansma het fundament van het 
systeem aangetast. “Omdat al het water nu 
via één nauwe geul stroomt, gaat het met 
veel kracht de Eems in en uit. Elders in de 
Dollard slibben basisgeulen dicht. Kortom: 
het systeem is in de war. Dat komt ook 
omdat de Eems de afgelopen eeuw honderd 
kilometer in lengte is gekrompen, omdat 
de rivier is rechtgetrokken en bedijkt.”
Herstel van het estuarium begint volgens 
Laansma bij herstel van het fundament. Al-
leen dan is het mogelijk om het estuarium 
nieuw leven in te blazen. De natuurvisie 
beschrijft hiervoor tien ideeën. Van groot 
belang is bijvoorbeeld een natuurlijke 

getijdewerking en het ontwikkelen van een 
fijngetakt geulen- en prielensysteem in de 
Dollard. Ook denken de natuur organisaties 
aan een Eems die al meanderend honderd 
kilometer langer wordt, en dat er weer tien 
soorten trekvissen in de Dollard voor-
komen. Laansma erkent dat het forse ingre-
pen zijn, die niet van vandaag op  morgen te 
realiseren zijn. “Maar laten we als natuur-
beschermers het Eems-Dollard estuarium 
als geheel zien. Doen we dat niet, en wer-
ken we enkel aan postzegels van een paar 
hectare, dan is het systeem er niet bij ge-
baat. Systeemherstel vergt oplossingen van 
formaat. Emden, Delfzijl en Eemshaven 
zijn bijvoorbeeld geen diepzeehavens, maar 
waddenhavens. Dat uitgangspunt is geen 
belemmering, maar een uitdaging. Waarom 
geen ‘hub’ boven Borkum, waar zee schepen 

hun goederen overladen op ondiepere 
schepen. Zo’n hub maakt de baggerproble-
matiek in één klap verleden tijd.”

Beheer- en ontwikkelplan
Voor de Dollard stelt Het Groninger Land-
schap momenteel een Beheer- en Ontwik-
kelplan op. Eén van de punten die in het 
plan aan de orde komt, is monitoring. 
“Voor een adequaat beheer moeten we 
weten hoe het met het systeem gesteld 
is. We moeten weten hoeveel vogels er 
voorkomen, hoe troebel het water is, welke 
vissen er zwemmen. Die kennis dient als 
basis voor natuurbeheer. Met verscheidene 
partijen zijn we op het ogenblik in gesprek 
om een deskundig en professioneel mo-
nitoringsprotocol op te tuigen.” Laansma 
benadrukt dat hij de wijsheid niet in pacht 

heeft. “We zijn nog aan het leren. Beheer 
van zeenatuur is een nog onontgonnen ter-
rein. Het doel is glashelder: we willen een 
rijke en gezonde Eems-Dollard. De vraag is 
hoe. Wat we wél weten, is dat we het niet 
alleen kunnen. Samenwerking met andere 
gebruikers is essentieel. Met het water-
schap willen we praten over het spuiregime 
van Nieuwe Statenzijl, de Dollardvissers 
schakelen we graag in om de visstand te 
monitoren en afgelopen april organiseer-
den we in de Reiderhoeve een zogeheten 
Opslibbingsdag, waar meerdere slibdes-
kundigen de hoofden bij elkaar staken. 
Komend jaar staat in het teken van begrij-
pen, inzichten krijgen en nadenken over 
beheermaatregelen. We moeten onszelf de 
tijd gunnen om ons het systeemdenken 
eigen te maken.”

Het Eems-Dollard estuarium vraagt om een brede 
en visionaire aanpak. Dat stelt Klaas Laansma, 
waddenmedewerker in dienst bij Het Groninger 
Landschap en It Fryske Gea. ‘Over dertig jaar kan 
de Eems-Dollard weer gezond zijn, als we mét 
elkaar de schouders eronder zetten.’

‘Niet aaNmoddereN, maar 
groot durveN deNkeN’

N a a r  e e N  r i j k e  e N  g e z o N d e  e e m s - d o l l a r d

Klaas Laansma

Groene stip op De horizon

Niet alleen de natuurorganisaties, ook het 

programma ‘Naar een Rijke Waddenzee’ stelt 

momenteel een natuurambitie op voor de 

Eems-Dollard. Het programma, waarin Rijk, 

natuurbeschermingsorganisaties, provincies, 

bedrijven, gemeenten en waterschappen 

sinds afgelopen jaar nauw samenwerken, 

wordt breed gedragen. De urgentie om de 

waddennatuur beter te maken voor mens 

en dier wordt alom gevoeld. Het programma 

focust zich op tien ontwikkeltrajecten, waar-

van één speciaal voor de Eems-Dollard. “Het 

estuarium verdient extra aandacht. Er is echt 

iets wezenlijks aan de hand”, vertelt Michiel 

Firet, lid van het programmateam. Hij vindt 

het belangrijk dat partijen in Nederland én 

Duitsland eenzelfde beeld van een ecologisch 

gezonde Eems hebben. “We moeten met 

elkaar één groene stip op de horizon zien. Be-

drijven, natuurorganisaties, waterschappen, 

havenschappen, overheden, vissers, recrea-

tieondernemers: iedereen speelt een rol bij 

het realiseren van een gezond en duurzaam 

Eems-estuarium. Met al die partijen gaan we 

het gesprek aan. We stellen hen de vraag: hoe 

zien jullie met een natuurbril op, het Eems-

estuarium over pakweg twintig jaar? En wat 

kunnen jullie daaraan bijdragen? Aan de hand 

van de interviews en de beschikbare kennis 

stellen we dit najaar een haalbaar ecologisch 

streefbeeld op.”

Stapel rapporten

Belangrijk is dat het streefbeeld wetenschap-

pelijk is onderbouwd. Firet: “Er is ontzettend 

veel kennis bekend over het gebied, maar de 

onderzoeken gaan in op deelvraagstukken. 

Bijvoorbeeld studies over de visstand, of de 

toename van hoogwater. Wat ontbrak, was 

een compleet en samenhangend beeld van de 

ecologie van het Eems-estuarium. Afgelopen 

zomer heeft een ecologisch bureau met een 

team van wetenschappers alle beschikbare 

wetenschappelijke literatuur verzameld en 

doorgenomen. Het ging om een forse stapel 

rapporten. Meer dan duizend pagina’s aan 

kennis is samengevat in één ecologisch ken-

nisdocument.” Als kernprobleem wijzen de 

wetenschappers naar de vele kunstmatige 

ingrepen, waardoor de waterhuishouding en 

het sedimenttransport verre van natuurlijk 

zijn. “Vooral de troebelheid, het tekort aan 

zuurstof en daardoor veel te weinig geschikt 

leefgebied voor vissen zijn redenen om op 

te treden”, zo concludeert het team weten-

schappers.

Voor Het Groninger Landschap zijn het eco-

logisch streefbeeld en het kennisdocument 

belangrijke fundamenten voor natuurbeheer 

in de Dollard. Ook andere partijen hebben er 

baat bij, stelt Firet. “Denk aan de industrie, 

de provincie en de waterschappen, die met 

deze documenten de natuur van de Eems 

beter kunnen betrekken bij hun visies.”



Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Zwanette Jager, KINA

Vanuit natuurbeschermingsoogpunt hebben vissen een 
pr-probleem: ze zwemmen onder water en zijn niet eenvoudig 
waar te nemen. Dit geldt zeker voor de vissen die de troebele 
Eems-Dollard als ‘kinderkamer’ en foerageergronden gebruiken. 
Vissen zijn een fascinerende en onmisbare schakel in het natte 
ecosysteem van het Groninger landschap. Visserijbioloog  
Zwanette Jager weet er alles van.  

Geep

Zeeforel
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Vissen in troebel water 

trekvissen

Trekvissen of diadrome vissen brengen gedeelten van hun leven 

door in zowel zoet als zout water. Ze zijn in twee groepen onder 

te verdelen. Van elk van deze groepen komen exemplaren voor 

in de Eems-Dollard.

Anadrome vissen: deze vissen verblijven het grootste gedeelte 

van hun leven in het zoute water. Zij trekken de rivier op om 

kuit te schieten. De jongen trekken zodra zij groot genoeg zijn 

weer naar het zoute water. Het bekendste voorbeeld van een 

anadrome vis is de zalm. In Nederland komt, van oudsher en nu 

alleen nog zeer sporadisch, de Atlantische zalm voor. Anadrome 

vissen in de Eems-Dollard zijn de fint, het driedoornige stekel-

baarsje en de rivier- en zeeprik.

Katadrome vissen: deze vissen trekken vanuit hun zoete leefge-

bied naar het zoute water om daar kuit te schieten. De bekend-

ste katadrome vis is de aal of paling, die ook in de Eems-Dollard 

voorkomt. De paling groeit op in rivieren, plassen en meren 

en trekt naar zee om daar kuit te schieten. Andere katadrome 

soorten die in de Eems-Dollard voorkomen zijn de bot en de 

dunlipharder.

Trekvissen hebben het in heel Nederland moeilijk. Met sluizen, 

waterkeringen en gemalen wordt het de vissen bijna onmogelijk 

gemaakt een weg te vinden van zout naar zoet, of andersom. 

Gelukkig wordt er tegenwoordig veel geïnvesteerd in het weer 

toegankelijk maken van waterwegen voor trekvissen. De vistrap 

in de Breebaartpolder is daar een mooi voorbeeld van. In de 

Buitenplaats Reiderhoeve bij Termunten kunt u alles over deze 

vistrap te weten komen.

Met de recente maatregelen is niet alle schade omkeerbaar. Een 

aantal trekvissen is er zeer slecht aan toe, zoals de spiering en 

de aal. Andere trekvissen, zoals Atlantische steur, elft (familie 

van de fint), Atlantische zalm en houting, zijn zelfs helemaal 

verdwenen uit de Nederlandse kustwateren en waterwegen.

“Een vis in troebel water laat zich moeilijk observeren.” Met deze 
opmerking legt bioloog Zwanette Jager, directeur van ecologisch 
adviesbureau ZiltWater, de vinger op de zere plek als het gaat om 
het gebrek aan bekendheid van vissoorten in hun natuurlijke 
omgeving. Vogels, insecten, zoogdieren en andere dieren die land 
of luchtruim verkiezen, zijn met het blote oog of de verrekijker 
prima waar te nemen. Voor vissen zul je een duik moeten nemen. 
En zelfs dan is het nog lastig, zeker in een altijd troebele omgeving 
als de Eems-Dollard. Onbekend maakt onbemind. Hoeveel mensen 
kennen de zeenaald, een familielid van het zeepaardje, of de puit-
aal en het harnasmannetje? Toch zijn het vaste bewoners van het 
Groninger (onderwater)landschap. Of wat te denken van de zeeprik 
en de rivierprik? Deze primitieve, kaakloze vissen houden er een 
parasitaire leefwijze op na. Met hun tot zuignap geëvolueerde bek 
zuigen zij zich vast aan andere vissoorten, zoals zalm en kabeljauw. 
Een set rasptanden schraapt vervolgens een gat in hun ‘gastheer’, 
waarna zij bloed en weefsel naar binnen werken. Jager: “De zeeprik 
en rivierprik zijn beschermd volgens de habitatrichtlijn van de 
Europese Unie. De Nederlandse over heid heeft de Eems-Dollard 
aangewezen als beschermde zone voor deze diersoorten. Zij 
passeren dit gebied op weg naar hun bovenstroomse paaiplaatsen.”

Gewone en ongewone gasten
Ook meer bekende vissoorten zoeken regelmatig het voedselrijke 
water van de Eems-Dollard op. De geulen en zandplaten zijn in 
de zomer een ‘kinderkamer’ voor spiering, jonge haring en voor 
 jeugdige platvissen, zoals schol, bot en tong, die hier een be-
schermde en voedselrijke omgeving vinden om op te groeien. Met 
die kinderkamer gaat het steeds minder goed. De platvispopulatie 
is in de Dollard door de jaren heen gestaag afgenomen. De voor-
heen vrij algemeen voorkomende schar is zelfs helemaal uit de 
Dollard verdwenen. 
In het najaar en de wintermaanden krijgt de Eems-Dollard bezoek 
van vissoorten die in de zomer de koele diepte van de Noordzee 
bewonen. Vooral kabeljauw en wijting scharrelen dan langs de 
bodem, op zoek naar garnalen. Het hele jaar door bezoeken ook 
ongewone gasten de Eems-Dollard. Jager toont een fotoreeks van 
een visbemonstering die eind mei plaatsvond. Op één van de foto’s 
staat een flinke zeeforel die op het punt staat te worden teruggezet. 
“Zalm, Atlantische steur en zeeforel zijn geheel of voor een goed 
deel verdwenen in onze kustwateren. Het is mooi dat we een 
zeeforel hebben gevangen. Mogelijk gaat het om een exemplaar dat 
is uitgezet in de Eems.”

probleemvis fint
Van de trekvissen die de Eems-Dollard op hun route hebben is de 
fint een verhaal apart. Hun verhaal is tragisch. De fint, die er uitziet 
als een uit de kluiten gegroeide haring, trekt door de Eems-Dollard 
naar Duitsland. Jager: “Van oudsher paaien finten in het stuk van 
de Eems stroomopwaarts van Leer, voor Papenburg. Dit stuk van 
de rivier staat er echter dramatisch slecht voor. De afbraak van 
organische stoffen in de grote hoeveelheid slib in dit stuk van de 
rivier, ontneemt bijna alle zuurstof aan het water. Er kan dan niets 
leven. Op het moment dat de finten hun kuit afzetten, gaat het nog 
wel. Zodra de larven echter uitkomen en moeten aansterken, is er 
geen zuurstof meer. Biologen denken dat er geen enkele aanwas 
meer is van jonge finten van deze paaiplaats. Af en toe vinden we 
nog wel kleine finten in de Eems-Dollard. We denken dat ze van 
andere paaiplaatsen komen, buiten het gebied.”
Er zijn gelukkig ook positieve berichten. Bij recente visbemonste-
ringen bevatten de netten ansjovis. Dat is een opsteker, vindt Jager. 
“Ansjovis is in het verleden een belangrijke soort geweest voor de 
Dollardvisserij. In De Dollard, het standaardwerk uit 1855 over dit 
gebied, van Stratingh en Venema, staat dat de Dollardvissers als 
eersten in ons land op ansjovis visten. Deze visserij was in het jaar 
dat dit boek verscheen echter al beëindigd. Op de Zuiderzee nam 
de visserij op ansjovis in die periode juist toe. Tegenwoordig wordt 
er in Nederland alleen nog op de Oosterschelde op kleine schaal op 
ansjovis gevist.”

Fascinatie voor vissen
Jager is gefascineerd door het leven onder water in de Eems-
Dollard. Waar komt die fascinatie vandaan? Een blik op het gebied 
vanaf de dijk bij Holwierde geeft het antwoord. In de verte duikt 
een groepje visdiefjes naar een schooltje vis. Dichterbij probeert 
een familie bergeenden lekkers tussen de stenen vandaan te halen. 
En langs een stroomnaad, met de skyline van Seaport Emden 
op de achtergrond, duikt een zeehond op. Jager: “Alle levende 
organismen zijn van elkaar afhankelijk. Zonder een goede visstand, 
zal het hier snel gedaan zijn met de zeehonden en vogels.”

Zeeprik

Bot

Schol



gebieden af voor recreanten en visserij. 
Rust is er erg belangrijk. Het zijn de 
zogeheten artikel 20-gebieden, waar de 
zeehonden hun jongen werpen, vogels 
broeden en trekvogels hun voedsel vinden.” 
Even later strekt zich links van het schip 
een natuurgebied uit. Het is zo’n artikel 
20-gebied, namelijk de Punt van Reide van 
Het Groninger Landschap. Op de punt zijn 
de twee oude wierden, in de vorm van twee 
verhogingen, goed te zien. Links en rechts 
steken meerdere zeehonden hun kop uit 
het water. In de verte, bij de waterinlaat 
van Breebaart, ligt een grote groep. “Laatst 
hebben we hier 210 zeehonden geteld, plus 
zo’n 110 jongen. Daarmee is dit een van de 
grootste groepen gewone zeehonden in de 
Waddenzee”, vertelt Kreuijer. Hij is begaan 
met de zeehonden, en erg blij met de forse 
aantallen. “Toen ik begon met varen stond 
de zeehond op uitsterven, met name door 
de PCB’s. Door de zeehondenopvang, het 
stoppen van lozingen en beter toezicht 
kwam de reproductie weer op gang. Nu 
leven in de Waddenzee vijf- tot zesduizend 
exemplaren.” 

Afwisselend
Dat hij mag werken in de Waddenzee, ziet 
Kreuijer als een groot voorrecht. “Ik ben me 
daar elke dag van bewust. De Waddenzee is 
één brok natuur, die zichzelf reguleert. Een 
echte wildernis. Als we tenminste zorgen 
dat de basis, zoals de waterkwaliteit, op 
orde is.” Zelf is Kreuijer opgegroeid op de 
rand van zoet en zout. Zijn vader was sluis-
meester in de haven van Delfzijl. Ook  De 

Wal, geboren en getogen in Westernieland, 
is verknocht aan de Waddenzee. “Zelfs op 
vakantie ga ik naar de Waddeneilanden”, 
zegt hij lachend. Vooral de afwisseling trekt 
hem aan. “De wolkenluchten, het weer; het 
Wad is nooit hetzelfde. Het blijft fascine-
rend. Ook dit werk is afwisselend. Naast het 
toezicht doen we verscheidene inventari-
saties. De ene dag tellen we zeehonden, de 
andere dag zwemvogels en recreanten. Of 
we nemen monsters van de bodem en van 
mossel- en oesterbanken, of vangen kleine 
botjes, zeenaalden en andere zeedieren 
voor wetenschappelijk onderzoek.” “Wat 
we óók zijn”, vult Kreuijer later aan, “zijn 
de ogen en oren van het ministerie in het 
veld. Wij signaleren ontwikkelingen die we 
doorgeven aan de beleidsmensen in Den 
Haag.” Vandaag staat de monstername van 
oesterbanken op het programma. Kreuijer 
en De Wal nemen de monsters bij de Hond-
Paap, een enorme zandplaat tussen Delfzijl 
en de Eemshaven. Kreuijer wijst naar het 
kleine eilandje op de plaat. “Dat is een 
gasregelstation. Daarmee houden ze bij 
hoeveel gas de Duitsers hier oppompen.” 
De Japanse oester is in de Waddenzee een 
nieuwkomer. Net als de aalscholver en de 
zeenaald, twee soorten die volgens Kreuijer 
sterk in aantal toenemen. Andere soorten 
nemen juist af. “Vijftien jaar geleden zag je 
over de Hond-Paap een groene waas liggen. 
Er groeide destijds 180 hectare zeegras. Nu 
resten slechts enkele plukjes. Wat ook af-
neemt, is het formaat van de vissen. Grote 
vissen zwemmen hier nauwelijks meer. Je 
ziet weinig mensen meer hengelen langs 
de dijk.”

Bedrijvigheid
Wat op het water opvalt, is de bedrijvig-
heid aan de horizon. Wie om zich heen 
kijkt, ziet veel industrie, met name rond de 
havens van Delfzijl, Emden en Eemshaven, 
waar de nieuwe energiecentrales in de stei-
gers staan. Sommige soorten, zoals sterns, 
zoeken de industrie juist op, zegt Kreuijer. 
“In Delfzijl zat een enorme kolonie van 950 
paar visdieven. Het was de op één na groot-
ste kolonie van Nederland. Blijkbaar voel-
den ze zich er veilig.” Ook in de Eemshaven, 
waar we later die dag arriveren, vliegen 
noordse sterns boven het schip. Morgen 
vaart de Harder weer uit. Dan richting 
Schiermonnikoog, waar Kreuijer en De Wal 
de zeehonden en een nieuwe mosselbank 
in kaart gaan brengen.

VAren met de HArder oVer 
de eems-dollArd

Schipper Klaas Kreuijer

(links) en compagnon

Freek-Jan de Wal 

Onder een strakblauwe lucht vaart de Harder, het inspectie
voertuig van het ministerie, door een kreek in de Dollard. Verderop 
staat de vogelkijkhut de Kiekkaaste. Klaas Kreuijer, de schipper, 
kijkt tevreden rond. ‘Het is een voorrecht om dagelijks op het Wad 
te mogen werken’, zegt hij.

het ministerie van Economische zaken, 
Landbouw en Innovatie. We moeten 
doorvaren, want over een uur wordt ook 
deze hoofdader te ondiep. Schipper Klaas 
Kreuijer wijst naar de diepe zijaders, die 
zich verderop vertakken als de nerf van 
een blad. “Kijk hoe steil de oevers zijn, 
meer dan anderhalve meter hoog. Dat komt 
omdat slib goed hecht. De Dollard oogt 
door het slik anders dan de zandbanken 
elders in de Waddenzee. Zandbanken 
zullen nooit zo steil worden”, legt hij uit. 
Het aantal hoofdaders heeft Kreuijer zien 
afnemen. Hij wijst op de kaart, en zegt: 

Wanneer we halverwege de dag vanaf 
Nieuwe Statenzijl terugvaren, ziet de 
Dollard er totaal anders uit. Waar eerst het 
zeewater kabbelde, ligt nu een donkere, 
glimmende massa die blinkt in de felle zon. 
De diepe vogelsporen, die als strengen over 
het wad lopen, laten zien dat zelfs vogels in 
het zachte slib wegzakken. Driftig pikkend 
zoeken duizenden steltlopers er naar 
voedsel. Er zitten zwarte ruiters tussen, 
een vogel die graag de Dollard opzoekt. 
In het water zwemmen twee bergeenden 
met jongen. Dit tafereel slaan we gade 
vanaf de Harder, het inspectieschip van 
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“Deze hoofdader is dichtgeslibd. Ook 
de Bocht van Watum is bij eb niet meer 
bevaarbaar. Dat was vroeger wel het geval.”
Op de steile oever aan bakboord ligt een 
zeehond met haar jong. Opmerkelijk, vindt 
Kreuijers’ compagnon Freek-Jan de Wal. 
“De zeehonden komen meestal niet zo ver 
de Dollard in”, zegt hij. Onderwijl glijdt het 
schip rustig langs de Dollardkwelders van 
Het Groninger Landschap. Vlak boven de 
rietvelden zweeft een bruine kiekendief. 
Dat er rietvelden staan, is speciaal. “Riet 
groeit op kwelders alleen op een overgang 
van zoet naar zout. Op de kwelders langs de 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

noordkust zul je geen riet vinden”, vertelt 
De Wal. 

toezicht 
Na meer dan dertig jaar varen op de Harder 
kent Kreuijer de oostelijke Waddenzee 
door en door. Zet hem lukraak ergens neer 
en hij weet welke boten er varen, welke 
regels er gelden en welke mensen ermee te 
maken hebben. Zijn hoofdtaak: toezicht op 
natuur- en visserijregels. Kreuijer noemt 
onder meer de visserijwet, de flora- en 
faunawet en de natuurbeschermingswet. 
“De NB-wet sluit een aantal kwetsbare 



de eems-dollArd: 
een ‘Betwist’ grensgeBied
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Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Harry ten Veen

De Eems-Dollard kampt met een heus grensconflict. Net als bij 
zoveel grensgebieden is er onenigheid en onduidelijkheid over 
waar de landsgrens exact loopt. Die onenigheid duurt tot de 
dag van vandaag. Het heeft een ‘betwist’ gebied opgeleverd dat 
de Eems-Dollard doormidden deelt. Hoe is het ontstaan en hoe 
werkt het in de praktijk? Karel Essink van de Stichting  
Verdronken Geschiedenis heeft de antwoorden.

De Eems-Dollard is niet van alle tijden. Kaarten van voor 1500 laten 
zien dat het gebied langs de Eems dooraderd was met kreken en 
riviertjes. Het land werd bevolkt door mensen die er vee hielden, 
gewassen verbouwden en die de veengrond opgroeven en droog-
den, om het als brandstof te gebruiken. In het jaar 1509, om precies 
te zijn op 26 september 1509, voltrok zich een ramp. De Cosmas en 
Damianus-stormvloed teisterde het noordoosten van Groningen. 
De vloed verwoestte de dijken en verzwolg het veengebied met 
daarop dertig dorpen en nederzettingen. Het was de geboorte van 
de Dollard, de watervlakte die Groningen en het Duitse Oost-Fries-
land van elkaar scheidt. 
De Dollard werd vanaf het ontstaan het onderwerp van grenscon-
flicten en onenigheid tussen Groningen en Oost-Friesland. Karel 
Essink heeft samen met David Steen uit het Duitse Carolinensiel 
de geschiedenis van de grens tussen Oost-Friesland en Groningen 
nauwgezet bestudeerd. Hij vertelt over schansen en rivierlopen 
die als natuurlijke grens zijn gebruikt. “In 1628 bouwde Groningen 
schansen langs wat de overeengekomen grens zou moeten zijn. Bij 
de Langakker Schans, die later Nieuwe Schans zou worden, moest 
Groningen in de buidel tasten, omdat de oosthoek van de Schans 
over Oost-Fries grondgebied liep. De graaf van Oost-Friesland deed 
in 1636 afstand van dit stukje land, in ruil voor een financiële te-
genprestatie van de buren. Op dat moment was iedere onenigheid 
over de grens voorlopig uit de wereld.”

google earth
Een natuurlijke grens die het stroombed van een rivier volgt, houdt 
een risico in. Dat ondervonden de Groningers in de achttiende 
eeuw. De loop van de Westerwoldse Aa, die door Groningen als 
natuurlijke grens werd beschouwd, verlegde zich naar het westen 
en gaf daarmee een stukje Gronings grondgebied aan de Oost-Frie-
zen. Dit leidde in 1723 tot een nieuw verdrag tussen Groningen en 
Oost-Friesland. De grens door de Dollard werd nu getrokken van de 
monding van de Westerwoldse Aa naar de kerktoren op het eiland 
Nesserland, het vroegere noordelijkste puntje van het Reiderland. 
Essink: “Het oude kerkhof van Nesserland bestaat nog steeds. Het 
ligt tegenwoordig midden in het havengebied Emden en is omringd 
door industrie.” 
Bezoekers van het populaire Google Earth konden onlangs nog in 
de veronderstelling raken dat de monding van Emden Seaport tot 
Nederland behoort. Tot voor kort liep op deze online wereldkaart 
de grenslijn nauwkeurig langs de noordelijke afgrenzing van de 
haven. Essink: “Ik heb geen idee hoe Google aan die grens is geko-
men. Waarschijnlijk hebben ze een oud Duits document gevonden 
en niet goed begrepen. Duitsland kon er in ieder geval niet om 
lachen.” Een blik op Google Earth leert dat de foutieve grenslijn 
inmiddels is verwijderd. Waarschijnlijk om ieder risico op een 
conflict uit de weg te gaan is er geen lijn door de Eems-Dollard 
getrokken.

twee grenzen
Goed beschouwd is het niet eigenaardig dat Google geen nieuw 
lijntje heeft getrokken door de satellietfoto van de Eems-Dollard. 
Nederland en Duitsland zijn er nooit uitgekomen waar de exacte 
grens nu loopt. Er is wel een grens, of eigenlijk, er zijn er twee. 
Essink: “In de 19e eeuw werd de grenslijn naar Nesserland nog een 
keer bevestigd. Maar waar eindigde hij? Die grenslijn liep namelijk 
tot aan de Eems.” 
Met het toenemen van de bedrijvigheid in de Eems-Dollard en de 
behoefte aan diepe vaarroutes, werd steeds onduidelijker wie waar 
verantwoordelijk voor was. Beide landen interpreteerden de ligging 
van de grens wezenlijk anders. Volgens Nederland loopt de grens 
door het diepste punt van de vaarroute (Eems). Volgens Duitsland 
loopt de grens langs de laagwaterlijn bij de Groningse kust, dus ook 
vlak langs de Punt van Reide van Het Groninger Landschap.
Het grensconflict werd kort na de Tweede Wereldoorlog in Neder-
land actueel. Het leverde een aantal bijzondere situaties op, weet 
Essink. “Er werden zelfs pogingen gedaan om de volledige Dollard 

en Oost-Friesland inclusief Borkum te annexeren en tot Neder-
lands grondgebied te verklaren. Ook werd gesproken over de inpol-
dering van de Dollard. Uiteindelijk besloten Nederland en Duits-
land de grens voor eens en altijd af te spreken. In 1960 werd een 
grensverdrag gesloten waarin ruimte was voor beide opvattingen. 
Het gebied dat tussen de twee grenslijnen ligt, het zogenaamde 
‘betwist gebied’, werd tot Nederlands/Duits beheergebied verklaard. 
Met dit verdrag konden duidelijke afspraken worden gemaakt over 
de scheepvaart op de Dollard, eventuele delfstofwinning en de wa-
terhuishouding. En de Dollard zou niet verder worden ingepolderd.”

natuurbehoud
In 1996 stelden Nederland en Duitsland een aanvullend milieupro-
tocol op. De toenemende publieke en politieke interesse in natuur-
behoud maakte zo’n protocol noodzakelijk. “Dit protocol geeft de 
landen de formele mogelijkheid om samen te werken bij het na-
tuurbeheer in het betwiste gebied in de Eems-Dollard”, zegt Essink. 
“Het is niet gezegd dat het hiermee zonder onenigheid verloopt. De 
landen hebben verschillende opvattingen over de manier waarop 
dit gebied beheerd moet worden. Duitsland kiest voor een intensie-
vere exploitatie van de Dollardkwelders. Aan de Nederlandse kant 
wordt juist gekozen voor extensief beheer, waarbij de natuur in een 
aantal gebieden de vrije hand krijgt. Die opvattingen hebben in het 
verleden nog wel eens problemen opgeleverd. Zo wilde Duitsland 
in 1984 de zandbank de Geise ophogen met het zand van een uit te 
diepen nieuwe vaarroute, als onderdeel van het Dollardhaven plan. 
Dit plan kon geen doorgang vinden, onder andere omdat de Geise 
in betwist gebied ligt en Nederland niets zag in een verhoogde 
zandbank.”
Door de verdragen en protocollen lijkt de rust rond de grens in de 
Eems-Dollard te zijn teruggekeerd. Volgens Essink zijn de verschil-
lende opvattingen over het beheer zo slecht nog niet. “Zolang het 
beheer met zorg en respect voor de omgeving gebeurt, is het ook 
een mooie kans om te zien hoe dit gebied zich op twee verschil-
lende manieren verder ontwikkelt.”
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Grauwe ganzen zijn dol op de knollen en 
graven ze op, wat weer bijdraagt aan de 
variatie op de kwelders.” Kenmerkend voor 
een zoet-zoutgradiënt is volgens Olff ook 
de functie als kraamkamer voor veel zeevis-
sen. Ook dat komt door het zout. “Vissoor-
ten die als volwassen individu in zee leven, 
groeien vaak op in een brak of zoet milieu. 
Via de estuaria zwemmen ze de rivieren op 
om in de bovenloop hun eieren te leggen. 
Jonge vissen hebben zo nog even de tijd om 
zich aan te passen aan het zoute water.” 

Voedselpiramide 
In een natuurlijk estuarium leven volgens 
Olff niet zozeer heel veel verschillende 
soorten - ‘Op de kwelder vind je op een 
hectare zo’n tien plantensoorten, tegen 
wel zeventig soorten in een beekdal’ - maar 
degene die er voorkomen, komen er mas-
saal voor en zijn heel kenmerkend. “De 
aantallen zijn vaak verbluffend. Neem de 
miljoenen trekvogels, die in de Wadden-
zee bijtanken en opvetten. Al die vogels 
komen omdat er veel voedsel te vinden is. 
In brak water zit namelijk gigantisch veel 
organisch materiaal. Raken zoet water en 
zout water elkaar, dan vlokt het organisch 
materiaal en het sediment uit en zakt het 
naar de bodem. In dat sediment zitten 
voedingsstoffen, waar andere soorten van 
leven. De slijkgarnaal bijvoorbeeld, een 
echte Dollardsoort, die in enorme dicht-
heden voorkomt. Duizenden per vierkante 
meter. Ze maken een tunnel naar boven, 
die ze bekleden om instorting te voorko-
men. Bovenin harken ze het slib naar zich 

We mogen ons volgens Olff in de handen 
knijpen dat de Eems-Dollard relatief nog zo 
ongeschonden is. “Kijk naar andere estua-
ria”, zegt hij, “zoals Rotterdam, Bremen of 
Hamburg. Riviermondingen zijn nu een-
maal historisch gezien strategische plek-
ken, waar veelal grote steden en industriële 
activiteiten ontstaan. Dat maakt de natuur 
erg kwetsbaar.” Brakke natuurgebieden 
als de Dollard zijn volgens hem dan ook 
schaars. “In de Waddenzee is de Eems-Dol-
lard het enige resterende natuurlijke estu-
arium. Vroeger had je ook de Zuiderzee en 
de Lauwerszee, maar beiden zijn afgesloten 
met dijken en sluizen.” Een brak gebied is 
volgens Olff meer dan een bundeling van 
zoute en zoete plant- en diersoorten. Er ko-
men ook soorten voor die een sterke brakke 
voorkeur hebben. Als voorbeeld noemt hij 
plantennamen waarin de zee terugklinkt, 
zoals zilte waterranonkel, zeebies en zee-
aster. “Een plant als zeeaster trekt talloze 
specifieke soorten insecten, spinachtigen 
en andere ongewervelde dieren aan. Al die 
soorten zijn afhankelijk van brak water.” 
Een plant als zeeaster groeit er niet zomaar. 
Leven in brak water vraagt een forse in-
spanning. “Zout is giftig voor een plant, en 
droogt een plant uit, zelfs als die met z’n 
wortels in zout water staat. Daarom heeft 
zeeaster dikke bladeren met een waslaag, 
waardoor de plant minder water verliest. 
Net zoals woestijnplanten.” Ook zeebies is 
een Dollardplant bij uitstek, vervolgt Olff. 
“Zeebies maakt grote ondergrondse knol-
len, een soort aardappels. Dankzij de reser-
ves kunnen ze in het voorjaar snel groeien. 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Silvan Puijman, KINA

Dat zout en zoet elkaar in de Dollard ontmoeten, is 
uitermate bijzonder. Zout en zoet maakt immers brak, en 
in brak water leven speciale planten en dieren. Zeeaster 
en zeebies bijvoorbeeld, en de kluut. ‘In een estuarium 
leven niet zozeer veel verschillende soorten, maar degene 
díe er voorkomen, komen er massaal voor en zijn heel 
kenmerkend’, aldus Han Olff, hoogleraar ecologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

toe. Van die slijkgarnalen profiteren weer 
andere dieren, zoals scholeksters, kanoeten 
en andere wadvogels.” Met het sediment 
als fundament stapt Olff tree voor tree de 
voedselpiramide op, totdat hij bij de grote 
populaire zeezoogdieren belandt. “De 
slijkgarnalen worden gegeten door kleine 
vissen, die door grotere vissen en zij weer 
door zeehonden en de grootste roofvissen. 
Die zeehonden liggen er niet zonder de rest 
van de voedselpiramide.”

de kluut
Als dé Dollardsoort noemt Olff de kluut. Je 
vindt volgens hem nergens zoveel kluten 
als in de Dollard. “Bijzonder aan de kluut is 
dat het met de scholekster en de wulp één 
van de weinige in Nederland broedende 
wadvogels is. Dat maakt hem extra kwets-
baar.” De naar boven gekromde snavel van 
de kluut is volgens Olff speciaal toege-
rust voor het zachte slik. Met zijn snavel 
maait hij door de bovenste sliblaag, waar 
hij wadslakjes, kreeftjes, slijkgarnalen en 
wormen pakt. Een interessante vogelsoort 
voor de Dollard vindt Olff ook de rotgans. 
“Rotganzen associëren we tegenwoordig 
met boerenland, maar van nature hoort 
hij op de wadplaten thuis. Ze foerageren 
namelijk het liefst op zeegras. Vroeger 
lagen in de Waddenzee enorme zeegrasvel-
den. Na de jaren dertig van de vorige eeuw 
verdwenen ze en daarmee ook het favoriete 
voedsel van de rotganzen. De rotgans is de 
enige ganzensoort die afneemt terwijl het 
met de andere soorten juist heel goed gaat. 
De Dollard is van oudsher bekend om haar 

de wAArde VAn BrAk wAter

Zeeaster op kwelder

Onder (vlnr): 

Rotganzen, 

scholekster met jong, 

zeepaardjes
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zeegras. De zandplaat Hond-Paap was tot 
voor kort de laatste plek in de Waddenzee 
waar grote oppervlakten groot zeegras 
groeide. De laatste jaren neemt het ook 
daar sterk af.” Olff zou graag zien dat er 
weer zeegrasvelden komen. Hij noemt ze 
zogeheten biobouwers. Net als schelpdier-
banken creëren ze een leefgebied voor tal 
van soorten. Het zeepaardje bijvoorbeeld, 
dat zich tussen het zeegras verschuilt en 
er voedsel vindt. “Zeepaardjes zijn met het 
verdwijnen van zeegrasvelden bijzonder 
zeldzaam geworden”, legt Olff uit.
 
rust
Ook al leven in de Dollard bijzondere 
brakwatersoorten, toch klinkt Olff weinig 
positief over de trends. “Door de bank 
genomen gaat het er slecht mee. Soorten als 
fint, paling, spiering, rivierprik en brakwa-
tergrondel zijn sterk afgenomen. Zo is de 
bot - een soort die vroeger veel op het Wad 
werd gevangen - vrijwel aan het verdwij-
nen. Ook veel typische wadvogels nemen 
in aantal af, zo blijkt uit de vogeltellingen. 
Net als de bruinvissen, die fors in aantal 
zijn afgenomen.” Om de voedselpiramide 
in volle glorie te herstellen, pleit Olff in 
de eerste plaats voor rust. “Rust is voor 
trekvogels van wezenlijk belang. Verliezen 
de vogels door verstoring teveel energie, 
dan zijn ze onvoldoende opgevet voor hun 
verdere reis. Maar rust betekent ook min-
der ingrijpen in het gebied, bijvoorbeeld 
door minder te baggeren. Het voortdurende 
verdiepen en baggeren van de geulen zorgt 
momenteel voor een enorme verstoring.” 
Kijkt Olff met een ecologische bril naar de 
toekomst, dan ziet hij bij voorkeur weer 
rotganzen foerageren op de wadplaten. 
Ook de paling, bot, bruinvis, rog en het 
zeepaardje hoopt hij weer in groten getale 
te treffen. “Maar”, zegt hij erbij, “we moeten 
ons niet focussen op een paar kenmer-
kende soorten. Het gaat om het ecologische 
systeem, om de relaties en de samenhang. 
Het gehele voedselweb moet op orde zijn.”

Kluut



Directeur Harm Post van Groningen Seaports heeft in de voorbije 
jaren de banden met natuur- en milieuorganisaties stevig 
aangehaald. Want, vindt Post, praten levert nu eenmaal meer 
op dan procederen. De belangen van economie en ecologie zijn 
bovendien niet tegenstrijdig, zegt hij. Ze kunnen elkaar zelfs 
versterken.
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Het weidse zicht vanuit het kantoor van 
directeur Post van Groningen Seaports in 
Delfzijl wordt slechts begrensd door de 
horizon. Zo ver het oog reikt is de Eems 
te volgen. Rechts liggen Duitsland en de 
haven van Emden. In het westen draaien de 
windmolens in de Eemshaven en priemen 
de bouwkranen bij de energiecentrales 
in aanbouw in de lucht. “Ik beleef hier de 
grootsheid van het landschap en onderga 
de wisseling der seizoenen”, zegt Post met 
een breed armgebaar. “In het voor- en 
najaar volg ik de grote groepen trekvogels 
die de rivier oversteken, ik zie in de zomer 
regenschermen die voorbijtrekken en 
‘s winters is het soms net Antarctica.” 
In de havens en industrieterreinen die 
grenzen aan dit gebied, behorend tot 
het werelderfgoed van de Waddenzee, 
ontplooit Groningen Seaports zijn acti-
viteiten. Het bedrijf verkoopt industrie- 
en havengrond aan ondernemingen en 
zorgt voor goede vestigingsfaciliteiten. De 
voorbije jaren is Groningen Seaports daar 
bijzonder succesvol in geweest, vooral 
de ontwikkeling van de Eemshaven als 
energiehaven bleek een schot in de roos. 
Maar hoe zijn die industriële activiteiten 

te verenigen met de nabijheid van waarde-
volle natuur? Post: “Onze opdracht is om 
van de Groninger zeehavens een succes 
te maken via het stimuleren van econo-
mische activiteiten. Dat kunnen en willen 
we niet zonder rekening te houden met de 
omgeving. Wanneer wij fabrieken aan-
trekken, dan realiseren we ons terdege dat 
we bouwen in de achtertuin van mensen én 
van dieren.”

krenterig 
Wat dat omgevingsbesef betreft is bij Gro-
ningen Seaports sprake geweest van een 
ware kentering, stelt de Seaports-directeur. 
Bij zijn aantreden, tien jaar geleden, waren 
groene ambities zo goed als niet-bestaand. 
“Onder mijn voorganger waren de con-
tacten met natuur- en milieuorganisaties 
bevroren. De organisaties waren hier niet 
welkom. ‘Hoezo?’ was mijn reactie. Ik ben 
lid van Natuurmonumenten en dus mag 
die club hier ook aanschuiven.” “Je zult het 
moeten bevechten”, reageerden de mili-
euclubs. Overleg is prima, maar op mooie 
praatjes zaten ze niet te wachten, werd Post 
duidelijk gemaakt. “Ik werd dadelijk uitge-
daagd door de Waddenvereniging. Of wij 

dan maar aan de slag wilden met het behalen 
van een Ecoports-certificaat?” Zo geschiedde. 
Seaports werd een van de eerste Europese ha-
vens met dat milieukeurmerk. Het markeer-
de het einde van een koude oorlog tussen de 
havenbeheerder en de belangenorganisaties. 
Banden werden aangehaald, overleg kwam 
op gang en natuur- en milieuorganisaties 
schoven aan bij captains of industry en de rest 
van het bedrijfsleven. Ondertussen toonde 
Post dat het Seaports menens was met de 
verduurzaming door milieu-eisen te stellen 
bij aanbestedingen en ook de eigen organi-
satie aan te passen. “In bestekken staan nu 
eisen voor gebruik van verantwoord hout, 
verf en beton. Ondertussen doen wij intern 
aan ecologisch bermbeheer, we passen ons 
leasewagenpark aan, we stellen een milieu-
coördinator aan en we letten op papierge-
bruik. Niks hoogdravends, maar de som van 
die acties weegt wel mee.”
Het is het onderlinge vertrouwen dat telt, 
onderstreept Post. “Natuurorganisaties 
hebben haarfijn door of ons duurzaamheids-
streven gemeend is of slechts een praatje 
voor de bühne. Ze zien dat wij actie onder-
nemen, dat we investeren in mankracht en 
dat we bijvoorbeeld natuurcompensatie niet 

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman
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als hinderlijk ervaren, maar dat we er aan 
sleuren om deze te realiseren. Dat schept 
een band en vertrouwen.” 

winst 
Op de achtergrond leeft de filosofie van 
Post dat de belangen van Groningen 
 Sea ports, de industrie en die van natuur- 
en milieuverenigingen gelijk opgaan. 
Economie en ecologie gaan hier samen, 
aldus Post: “Er is geen tegenstrijdig belang.” 
Voor Seaports is de aanwezigheid van het 
werelderfgoed een marketinginstrument, 
goed voor het imago, vestigingsklimaat en 
woon- en werkklimaat van het gebied. “Ik 
heb wel moeten praten als brugman om 
ondernemersorganisatie VNO-NCW achter 
het idee van de Waddenzee als werelderf-
goed te krijgen. De werkgevers vertoonden 
een Pavlovreactie: natuur betekent stren-
gere regelgeving. Dat klopt ook wel, maar 
het weegt op tegen de uitstraling die de 
erfgoedstatus oplevert. De Waddenzee zit 
qua status gewoon tussen het Great Barrier 
Reef en de Grand Canyon in.”
Maatschappelijke druk heeft geleid tot een 
toenemend bewustzijn bij het bedrijfsleven 
van de noodzaak om economie en ecologie 

in evenwicht te brengen, signaleert Post. 
Tevens groeit volgens hem een besef dat 
samenwerking met natuurbeschermers 
zelfs profijtelijk is. Hij noemt Vopak, dat 
werkt aan de bouw van 46 olieopslagtanks 
in de westelijke Eemshaven. “Nota bene op 
het moment dat de Golf van Mexico volliep 
met olie uit het BP-olieplatform, maakten 
Vopak en natuurbeschermingsorganisaties 
afspraken over de route van olietankers 
door het werelderfgoed. In ruil voor milieu- 
en veiligheidsgaranties is geen enkele 
procedure aangespannen tegen de komst 
van de olieterminal. Vopak kan hierdoor 
een jaar eerder in productie dan in Amster-
dam, waar ze ook nog eens veel eerder zijn 
begonnen met een soortgelijk project. Door 
bezwaren en afgekeurde plannen loopt het 
traject daar zeer traag.” 
Gericht overleg met natuurbeschermers 
levert zo dus gewoon geld op, benadrukt 
Post. En dat idee zou, betoogt hij, sterker 
moeten doordringen in de boardrooms van 
grote ondernemingen.
Het is wel een proces dat met horten en sto-
ten verloopt, zoals bleek bij het ambitieuze 
E-pact. Daar werden natuurbeschermers en 
energiebedrijven het in 2010 niet eens. De 

Harm Post, directeur 

van Groningen 

Seaports

energieproducenten zouden milieumaatre-
gelen nemen en natuurbeschermers zouden 
vervolgens afzien van procedures. De maatre-
gelen gingen de bedrijven echter een stap te 
ver. Er ligt nu wel een E-manifest, maar daar 
zijn geen harde afspraken in vastgelegd. Toch 
is er winst geboekt, aldus Post. “Alle partijen 
zitten immers aan tafel. We weten nu waar 
we het wel over eens zijn en we zoeken verder 
naar oplossingen voor de geschilpunten.”

medeverantwoordelijk
Toch dringt zich de onvermijdelijke vraag op 
of de duurzaamheidsambities wel te rijmen 
zijn met bijvoorbeeld het faciliteren van de 
vestiging van vervuilende kolencentrales in 
de Eemshaven. Maakt dat Groningen Seaports 
niet op z’n minst medeverantwoordelijk voor 
onder meer de CO2-uitstoot in haar gebied? 
Post wijst er op dat Seaports geen wetgevend, 
maar een uitvoerend orgaan is. “Wij stellen 
geen regels, dat doet de regering. Wanneer de 
Eemshaven wordt aangewezen als vestigings-
plaats voor een kolencentrale, dan hebben 
wij te zorgen dat het in orde komt. Ondertus-
sen kunnen wij natuurlijk wel samen met de 
industrie en natuurorganisaties zorgen voor 
vergroening van alle processen.”

Harm Post



Een natuurlijke Eems-Dollard is een lang gekoesterde wens van de 
natuurbescherming. De eerste overwinning op milieu- en land-
schapsgebied behaalden we aan het eind van de jaren zeventig. Ik 
kwam destijds geregeld in de Dollard, vooral met de kano. Het is 
een bijzonder gebied, samen met de Eems het laatste estuarium in 
het Nederlandse deel van de Waddenzee. Door dat unieke natuur-
gebied wilde de overheid destijds een kanaal aanleggen. Het kanaal 
zou buitendijks komen te liggen, van Nieuwe Statenzijl tot de 
Punt van Reide, dus dwars door de Dollardkwelders. Dit ‘multi-
purpose-project’ zou de waterhuishouding in Oost-Groningen en 
Oost-Drenthe verbeteren, een ‘snelle’ scheepvaartverbinding van 
Winschoten naar de Eems realiseren en door de inpoldering van 
zeshonderd hectare kon graan worden geteeld ‘ter leniging van de 
honger in de Derde Wereld’. Overheden, waterschappen, landbouw 
en politieke partijen: allen schaarden zich achter het project. In 
de jaren zeventig startte de uitvoering door het verbreden en ver-
diepen van de Westerwoldse A en het aanleggen van een sluis op de 
punt van de Punt van Reide als onderdeel van het Dollardkanaal. 
Dat natuur- en milieuclubs zich roerden, was toen redelijk nieuw. 
Het was de tijd van de oliecrisis en de Club van Rome. De Wadden-
vereniging was pas zo’n zo’n tien jaar oud. We kwamen in opstand, 
omdat unieke plantengemeenschappen van zeeaster en zeebies 
zouden verdwijnen, evenals broed- en foerageergebieden van tal 
van vogelsoorten. Wij richtten de Werkgroep Dollard op, waar-
in geografen, biologen, economen, juristen en technici zich 
verenigden. We voerden acties, gingen met politici in gesprek 
en brachten de natuurwaarden in wetenschappelijk ver ant-
woor de rapporten aan het licht. We verzamelden ook meer dan 
zestigduizend handtekeningen en plaatsten een paginagrote 

advertentie in Vrij Nederland.
De kluut heeft ons geholpen. Onderzoek van de Rijksuniversiteit 
van Groningen wees destijds voor het eerst uit hoe belangrijk de 
Dollard met het zachte slib was voor de klutenpopulatie. De zwart-
witte vogel was voor ons een ideaal boegbeeld. Met een onderzoek 
in de hand, wisten we de politici in Den Haag voor ons alternatieve 
plan te winnen. In plaats van een kanaal buitendijks wilden wij een 
binnendijks kanaal. Het door ons ingeschakelde ingenieursbureau 
bevestigde dat het mogelijk was. 
In Den Haag hield het Dollardkanaal de gemoederen bezig. Het 
kabinet Den Uyl was in 1973 aangetreden, en zat met de handen 
in het haar. Den Uyl heeft nog op de dijk gestaan, maar er was 
zeer dichte mist. Hij sprak toen de historische woorden: ‘Waar 
is nou dat mooie natuurgebied?’. Binnen het kabinet werd fel 
en lang over de kwestie gedebatteerd. Het kreeg zelfs een eigen 
naam: de kluutcrisis. Staatssecretaris Wim Meijer speelde een 
glansrol. Hij hamerde op de uitspraak in de regeringsverklaring 
dat ‘onvervangbare natuurgebieden worden beschermd’. Dat is 
gebeurd. Het kabinet Den Uyl trok een streep door het Dollard-
kanaal. Ook het binnendijkse kanaal kwam er niet. 
Aan dit succes hebben we te danken dat de Dollard momenteel 
in bezit is van Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. 
Binnendijks ligt nu geen recht kanaal met schepen, maar een 
kronkelende wadkreek in de Breebaartpolder. De sluis, destijds 
voor dertig miljoen gulden aangelegd, is nimmer gebruikt. Vijftien 
jaar na de bouw ging hij tegen de vlakte. Jammer. Het was zo’n 
mooi monument van wanbeleid uit de jaren zeventig.

Jan Abrahamse

De DollarD, een onvervangbaar natuurgebieD
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt allebei gratis  
de nieuwe set wandel- en fietsroutes van Het Groninger Landschap.

beSCHerMerS Werven beSCHerMerS
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grillig, hoezeer we hem ook verankeren 
in dijken op deltahoogte, en rivier- en 
beekmondingen achter gigantische sluizen 
opsluiten. De sluis overstekend kun je, 
als je hoogtevrees hebt, maar beter niet 
achter de sluisdeuren naar beneden gluren. 
Hoewel daar boerenzwaluwen kunnen 
jagen. We zien zelfs een jonge zwaluw op 
een richeltje zitten, vlak boven het water. 
Boerenzwaluwen broeden in de donkere 

Je kunt er van station Nieuweschans of 
Winschoten naartoe fietsen. Er rijdt geen 
belbus naar Nieuwe Statenzijl, de auto mag 
niet verder dan de parkeerplaats aan de 
Groninger kant van de sluis. Daar wiebelt 
op de dijk een grote kompasnaald in de 
wind. Let op het witte kilometerpaaltje: 
-1 km. Ze vertelden zich, er kwam een 
kilometer bij, dan maar doortellen 
onder 0. De waddenkust is nu eenmaal 

Het is ’s lands kortste wandelroute. Hij voert naar de enige 
buitendijkse vogelkijkhut, en hij ligt in het uiterste noordoosten 
van de periferie, vlak naast de Duitse grens. De reis naar het 
beginpunt van dit Marcelluspad is een grotere onderneming dan 
het belopen van de paar honderd meter naar de Kiekkaaste, een 
vogelkijkhut in de Dollard.

De KieKKaaste: 
mooiste plekje van 
nederland
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Tekst Koos Dijksterhuis   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Jan Abrahamse

 (met microfoon) 

met Werkgroep 

Dollard in actie



Naam van de gever(*)

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt allebei gratis de 
nieuwe set wandel- en fietsroutes van Het Groninger Landschap.

Naam van de nieuwe Beschermer

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

Postzegel mag, maar hoeft niet. De nieuwe Beschermer krijgt als 

welkomstgeschenk de nieuwe set wandel- en fietsroutes. 

Daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad Golden Raand.

(*) Zodra de nieuwe Beschermer heeft betaald, krijgt u de set wandel- en 

fietsroutes z.s.m. toegestuurd.

       

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de nieuwe 
set wandel- en fietsroutes.
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Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

Postzegel mag, maar hoeft niet. 
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het pad blank. Aan overstromingen heeft de 
Dollard zijn bestaan te danken. In de Mid-
deleeuwen schuimden in 1170  de Allerhei-
ligenvloed, in 1196 de Sint-Nicolaasvloed 
en in 1214 een naamloze stormvloed de 
Wadden- en Zuiderzee binnen. Dit Marcel-
luspad is genoemd naar de Sint-Marcellus-
vloed in de nacht van 15 op 16 januari 1362, 
de naamdag van de heilige Marcellus. Die 
Marcellus had er een heilig handje van. In 
1219 was er ook al een Sint-Marcellusvloed 
op 16 januari. Het pad is genoemd naar 
de Tweede Marcellusvloed en zou dus het 
Tweede Marcelluspad moeten heten, maar 
dat zou afbreuk doen aan de uniciteit – er is 
maar één Marcelluspad!
We lopen erheen op een mooie avond na 
een regenachtige, winderige dag. Niets is 

kamer onder aan de trap aan landzijde.
Over de sluis, waar Duitsland begint, begint 
ook het vlonderpad door de buitendijkse 
rietvelden. Oud, hoog riet op het wad, dat 
zie je niet vaak. Het is brak water hier. 
Er groeien biezen tussen het riet. Het 
vlonderpad, een lange, smalle brug van 
planken, is niet lang geleden vernieuwd 
en verlengd. Voorheen moest je soms 
springen en door modderpoelen waden. 
Dat had wel wat, je moest er wat voor over 
hebben. Vlonderpaden vergaan snel in 
weer en wind, en in zee en zout. Ik zou de 
wandeling niet wagen zonder laarzen.  

Tweede Marcelluspad
Bij noordwestenwind wordt het water van 
de Dollard hier het riet in gestuwd en staat 

mooier dan de Dollard op een mooie avond. 
Tussen muren van riet horen we karekie-
ten, sprinkhaanzangers en een snor, kleine 
bruine rietvogels die zich lastig laten zien 
maar graag laten horen. Een rietzanger 
dwarrelt even uit het riet omhoog. Soms 
ontwaren we door het riet heen een glimp 
van de tussen oevers van slik stromende 
Westerwoldse Aa. Meeuwen, reigers, berg-
eenden, scholeksters. De laatste roepen 
hun ‘tepiet’, het klinkt ver over wad en 
kwelders. Tureluurs tureluren voorbij, 
en ineens worden we omringd door een 
clubje prachtige vogeltjes, roestbruin met 
gekleurde koppies en lange staarten. Ze 
zeggen ‘ting, ting’. Het zijn baardmannetjes. 
De baardmannetjes scheren zich even snel 
weg als ze kwamen.

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor minimaal

     € 18,– per kalenderjaar

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor het leven

     € 350,– 

Reiderwolder Polderdijk

Dollard

Kiekkaaste

NIEUWE STATENZIJL

Schutsluis
START

NEDERLAND

DUITSLAND



       

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

De ReiDehoeve: 
meeR licht, paRkeeRRuimte 
en een vakantiewoning

Vanaf de dijk bij Termunten ziet Buiten
plaats Reidehoeve er fraai uit. Ook binnen 
valt er veel te zien en te beleven. Toch kan 
het altijd beter, vinden de vrijwilligers van 
Het Groninger Landschap. Terwijl Kuiper 
een rondleiding geeft, wijst ze op wanden 
en deuren, die kunnen worden vervangen 
om meer licht binnen te laten. Uit haar 
beschrijving blijkt dat de vrijwilligers een 
belangrijke stem hebben in de aanstaande 
verbouwing. Logisch, zij besteden er im
mers veel uren en weten precies waar de 
ruimte efficiënter kan worden ingedeeld, 
zonder de veiligheid uit het oog te verlie
zen. “Er liggen plannen voor een verbou
wing”, legt Kuiper uit. “Het is nog even de 
vraag of deze plannen financieel en vanuit 
veiligheidsoogpunt haalbaar zijn. Als die 
barrières geslecht zijn, staat niets een ef
ficiënter en meer open ingedeelde Buiten

plaats in de weg.” De vrijwilligers zouden 
graag een winkel hebben, waar bezoekers 
zelf de artikelen kunnen pakken. “Als een 
bezoeker nu iets wil kopen, moeten we 
eerst de sleutel van de vitrinekast pakken 
en het artikel eruit halen. Met een winkel 
gaat dat allemaal gemoedelijker en eenvou
diger.” 

Vakantiewoning
Eén van de geluiden die de vrijwilligers 
regelmatig hoorden, is dat bezoekers niet 
in de buurt konden parkeren. Dat probleem 
is opgelost. Het Groninger Landschap 
heeft een parkeerplaats voor tien auto’s 
aangelegd, pal naast de Buitenplaats. Een 
aanvraag voor een verdere parkeeruitbrei
ding ligt klaar. Daarmee stopt het niet met 
de veranderingen buiten. Het buurpand 
van de Buitenplaats is onlangs gekocht 

door Het Groninger Landschap. Het wordt 
momenteel gereed gemaakt als vakantie
woning. Natuurliefhebbers die graag langer 
willen genieten van het moois in de Dollard 
kunnen het fraaie huisje binnenkort al 
boeken. Houd de website van Het Gronin
ger Landschap in de gaten voor actuele 
informatie.
Wat goed is, verandert gelukkig niet. “Popu
laire excursies als de tochten naar de Punt 
van Reide, droogvallen op de zandplaat ‘De 
Hond’, en de vaartocht van Termunterzijl 
naar Nieuwe Statenzijl, blijven op het pro
gramma staan”, stelt Kuiper gerust.
Bij het verlaten van de Buitenplaats trekken 
luidruchtige huiszwaluwen de aandacht. 
Zij nestelen aan de goot boven de voorpui 
van dit karakteristieke gebouw. Ook na de 
veranderingen zullen zij hun plek volgend 
jaar gewoon weer kunnen innemen.

Buitenplaats Reidehoeve, pal aan de oever van de Dollard, is 
toe aan een facelift. Zo komt er meer parkeerruimte en krijgt 
het gebied een eigen vakantiehuisje. Harma Kuiper, vrijwillig 
medewerker van Het Groninger Landschap, vertelt wat er gaat 
veranderen op deze unieke plek.

Buitenplaats  

Reidehoeve

Boven:  

De vakantiewoning

H E T  G R O N I N G E R  L A N D S C H A P

www.groningerlandschap.nl
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Kiekendieven
We bestijgen de trap naar de Kiekkaaste. 
Ooit was de trap gecamoufleerd met ca
mou flage netten, die al lang verwaaid zijn 
of opgelost in het zeewater. Uit de hut 
kijken we de Dollard over, de ondergaande 
zon tegemoet. Dit is het mooiste plekje van 
Nederlands vasteland. De wadgeluiden, 
de verten, het licht. Geweldig. Hier wil ik 
blijven. Er wieken bruine kiekendieven 
over het riet, echte moerasroofvogels. In de 
buurt broeden zelfs grauwe kiekendieven, 
de sierlijkste roofvogels ter wereld, soms 
jaagt er één langs de Kiekkaaste. ’s Winters 
jagen hier ook blauwe kiekendieven uit 
Scandinavië. Drie soorten kiekendieven 
dus.
We richten de telescoop en laten de bruine 
kiekendief het beeld vullen. Prachtig, hoe 
hij vlak boven het riet zweeft, zwenkend 
naar links, zwenkend naar rechts, zijn 
vleugels in een brede V. Moeiteloos lijkt hij 
voort te schommelen. Plotseling stort hij 
zich het riet in. Zit daar het nest? Nee, dit 
is een mannetje, herkenbaar aan zijn gebro
ken witte vleugels met zwarte uiteinden. 
Een mannetje zou misschien op zijn nest 
duiken als hij prooi bracht naar zijn jongen, 
maar deze heeft geen prooi. Nog niet. Even 

later klapwiekt hij weer tevoorschijn, met 
een rat in zijn lange poten. Een vliegende 
grijpautomaat. In een rechte lijn vliegt hij 
naar de Duitse kwelders, waar ongetwijfeld 
een jong of broedend vrouwtje naar voedsel 
smacht.
Zo’n telescoop is ideaal hier. Op het wad 
krijg je de eenden en steltlopers levens
groot in beeld en kun je zien hoe prachtig 
gekleurd ze zijn. Het rietveld afspeurend, 
schieten af en toe die bruine rietvogeltjes 
door het beeld. Een enkele keer blijft er 
één even zitten. Als ik inzoom, blijkt hij 
een blauwmetrode borst te hebben. Een 
blauwborst, opvlammend in de avondzon.

Waterral
De zon is rood, het wad gloeit, de Aa glin
stert in zijn slenk. Blauwe reigers wachten 
aan de waterlijn op vissen of garnalen. Ze 
zien er verkleumd uit, met hun kop tussen 
de opgetrokken schouders. De zon zinkt, de 
rietkragen op het wad rond de kijkhut raken 
verduisterd. Wacht, daar scharrelt wat langs 
het riet. Een muskusrat? Gauw, de verre
kijker. Waarachtig, het is een waterral, die 
schuwe en schaarse neef van het waterhoen. 
Hij stapt argeloos over het slijk. Een waterral 
op het wad, het moet niet  gekker worden.
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De Jonge bekijkt het tafereel in Herbrum hoofdschuddend. Het hel
dere rivierwater van voor de stuw stort zich in een grote boog naar 
beneden in de ondoorzichtige massa. Vele meters bedraagt hier het 
zichtbare verschil tussen eb en vloed. De laatste metingen van De 
Jonge naar de slibconcentraties in de rivier dateren van 2008, maar 
ook zonder monsters te nemen stelt De Jonge vast dat de slibhuis
houding de laatste jaren er zeker niet op vooruit is gegaan. “Dat zie 
ik zo ook wel aan die enorme bulten slib”, zegt hij. 
Enkele tientallen meters van de sluis, die is gebouwd in een bypass 
voor het scheepvaartverkeer, doet een boot genaamd Eisvogel zijn 
best met een sleephark de zaak een beetje in beweging te houden. 
Geen vis die hier nog zwemt, maar zou men het slib laten neer
slaan, dan kan er door ophoping van modder binnen de kortste 
keren geen boot meer langs. Volgens De Jonge wordt de ernstig 
zieke patiënt door het gehark alleen maar beroerder. 

Vloedgolf
De Jonge waarschuwt al meer dan dertig jaar voor de gevolgen van 
de vertroebeling van de Eems. Als medewerker van TNO startte hij 
begin jaren zeventig voor onder meer het het toenmalige ministe
rie van Verkeer en Waterstaat met metingen aan zwevend materiaal 
in de rivier. Later werkte hij als onderzoeker aan de Rijksuniversi
teit Groningen aan het onderwerp en momenteel is hij hoogleraar 
aan het Institute of Estuarine and Coastal Studies van de univer
siteit van Hull. “In de jaren zeventig was nog niet duidelijk dat er 
iets aan de hand was met het slib”, vertelt De Jonge. “De Eems leek 
destijds een rivier met een normale vertroebeling.” Dat het fout liep 
met de slibconcentraties, bleek pas een jaar of tien later. 
Wat De Jonge toen mat, waren de gevolgen van meer dan honderd 
jaar sleutelen aan de Eems, die ontspringt in het Teutoburger 

waarschuwingen, zegt De Jonge. Economische belangen preva
leerden boven de ontwikkeling van zeehavens in Emden, Delfzijl 
en de Eemshaven. In Duitsland bleek de Meyer Werft, bouwer van 
machtige cruiseschepen in Papenburg, tevens een machtsfactor 
van belang. 
“Ik heb een gevecht moeten leveren”, aldus De Jonge, die Neder
landsDuitse natuur en milieuorganisaties als wetenschappelijk 
adviseur terzijde staat. “De informatie die ik verzamelde werd 
telkens door overheden onder het kleed geveegd. Toch stel ik vast 
dat de Duitse autoriteiten nu begrijpen dat de grens is bereikt.” Wat 
het er politiek gezien niet eenvoudiger op maakt is dat de Eems
Dollard in betwist gebied ligt, waar Nederland en Duitsland het 
niet eens zijn over het grensverloop. De Jonge: “De Nederlandse 
overheid zit er niet voldoende bovenop. Het wordt tijd dat beide 
landen op ministerieel niveau afspraken maken, zoals de Raad voor 
de Wadden recentelijk adviseerde. Maar ik zie vooral dat ministers 
hun vingers niet willen branden aan dit betwiste grensgebied.”

Verwende reders
Nóg is het niet te laat. “De rivier is niet dood. Zeker is wel dat de 
Eems niet leuk is om naar te kijken”, stelt De Jonge cynisch vast. 
“Bepaalde aspecten, zoals de zandstrandjes langs de Eems  

zullen nimmer wederkeren, maar de zaak kan deels worden 
gerestaureerd als nu actie wordt ondernomen.” Met behulp van 
stromings modellen heeft De Jonge uitgerekend dat een stroom
opwaartse verhuizing van de stuw bij Herbrum zorgt voor gedeel
telijk herstel van natuurwaarden, doordat het slib zich op een 
ander punt op hoopt. Belangrijke voorwaarde voor herstel is dat de 
bagger activiteiten flink worden beperkt. Helemaal ophouden met 
baggeren hoeft volgens De Jonge niet. 
Tegelijkertijd geeft De Jonge toe dat de maatregelen slechts een deel 
van de oplossing zijn. Zolang de Meyer Werft een minimale diepte 
van 8,5 meter nodig heeft voor haar  kolossale schepen, zal het 
uit diepen van de rivier doorgaan. “Aanvullende maatregelen zijn 
daarom nodig, zoals koppelen van oude meanders aan de rivier, 
verlaging van zomerdijken en verbreding van de rivier bij de stuw.”
Het werkelijke probleem ligt volgens De Jonge ergens anders:  
“Havens en overheden laten zich de wil van reders opleggen. Die 
dicteren dat ze met steeds grotere schepen havens willen binnen
varen. Reders gedragen zich als verwende pubers die niet denken 
aan de gevolgen van wat ze doen. Op Europees niveau dient een 
eind te worden gemaakt aan de toegang van megaschepen. Dan 
pas kan het herstel van de Eems serieus ter hand worden ge
nomen.” 

Woud. Er werden sluizen en stuwen gebouwd, bochten werden 
rechtgetrokken en door landaanwinning en indijkingen werd de 
rivier smaller. Geleidelijke overgangen van zoet naar zout water 
verdwenen door de ingrepen. Vissen die voor hun levenscyclus 
afhankelijk zijn van die zoetzout zones kregen het moeilijk. 
De grote problemen met de waterhuishouding ontstonden vooral 
door aanhoudend baggeren van het estuarium en de rivier voor 
het scheepvaartverkeer. De Jonge: “Het estuarium tussen Borkum 
en Emden had ooit een soort onderwaterduinlandschap. Tussen 
die duinen liepen valleiachtige geulen. Door al dat baggeren is het 
geulenstelsel veranderd en de ruwheid van het gebied sterk ver
minderd. De stroomsnelheid van het water in de rivier is daardoor 
bij vloed spectaculair toegenomen. Op de bodem ligt nu een dikke 
gladde slibdeken waar het water overheen giert. Met vloed komt het 
water werkelijk met een noodgang binnen.” Enorme hoeveelheden 
slib hopen zich daardoor op in de rivier. Omdat de ebstroom ten 
opzichte van vroeger is verzwakt, wordt al dat slib niet afgevoerd. 
De vertroebeling van het water is ten opzichte van de jaren vijftig 
met een factor tien toegenomen. Zonlicht dringt nauwelijks nog 
door en het water is zuurstofarm geworden. Het stuk troebel water 
is nu zo’n vijftig kilometer lang. Tussen Leer en Papenburg is de 
rivier zo verzadigd met vloeibare modder dat vissen er niet kunnen 
leven. Niet alleen stroomopwaarts, ook richting zee is de slibcon
centratie in het water toegenomen. Daar is het baggeren, 24 uur per 
dag en zeven dagen in de week, eveneens de hoofdoorzaak, aldus 
de Jonge. “Dat heeft weer gevolgen stroomopwaarts, omdat vertroe
beling de plantaardige voedselproductie in het estuarium verlaagt.”

Vingers branden
Het heeft lang geduurd eer autoriteiten oor hadden voor zijn 

LInks: Modderstroom 

bij Herbrum 

Boven: Boten bezig met 

schoonmaak

Vloeibare modder 
door de eems

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Nergens is de verandering die de Duits-Nederlandse getijderivier 
de Eems heeft ondergaan beter te zien dan bij het Duitse gehucht 
Herbrum. Bruine derrie klontert er samen langs de oevers en in de 
hoeken bij de stuw. Bij de even verderop gelegen sluis ziet het er 
al weinig beter uit. Modderpoel is hier een beter woord dan rivier. 
‘De Eems is in veertig jaar tijd grondig verpest’, vertelt ecoloog en 
slibexpert Victor de Jonge.

Victor de Jonge

 



keren dan terug en het onnatuurlijk grote 
getijverschil vermindert erdoor. 
De weg naar deze oplossingen is echter 
oneffen geplaveid. De Duitse natuuren 
milieuorganisaties WWF, BUND en NABU 
hebben enkele jaren geleden besloten dat 
zij in deze fase het gevecht tegen de Meyer 
Werft staken. Daarmee blijft volgens hen 
de hoofdoorzaak van de aantasting van de 
rivier overeind. Het betekent immers dat 
het baggeren voor de cruiseschepen, in 
combinatie met het stuwen van de rivier 
door het Emssperrwerk, onverminderd 
wordt voortgezet. Claus verwacht dat een 
set maatregelen de natuurwaarden van de 
rivier kan restaureren. Ze noemt een aantal 
oplossingen die in Perspectiven Lebendige 
Ems worden geschetst, zoals het graven van 
een kanaal tussen Papenburg en Leer, ver
plaatsen van de stuw bij Herbrum, zoeken 
naar alternatieven voor het baggeren en 
herstellen van de afgevlakte oevers.

Winst
Claus’ collega Marike Boekhoff maakt 
zich bij de NABU sterk voor een gezonde 
toekomst voor de Eems. “De grootste winst 
is dat iedereen zich nu met het onderwerp 
bezighoudt en dat serieuze onderzoeken 
worden verricht”, zegt ze. “Dat biedt hoop. 
Er komt tegelijkertijd meer ellende op ons 
af. De Meyer Werft weet van geen wijken en 
de kleinere havens langs de Eems – Leer, 
Papenburg en Weener – organiseren zich 
en willen meer ruimte voor groter scheep
vaartverkeer. Daarnaast leven er plannen 
voor een nieuw havenbekken bij Emden. 

En recent is goedkeuring verleend aan 
het uitbaggeren van een diepere vaargeul 
naar de Eemshaven.” Het voor de Eems zo 
schadelijke uitdiepen blijft dus voortgaan, 
concludeert Boekhoff. “Wanneer er geen 
fundamentele verandering in standpunten 
van betrokkenen komt, ziet het er voor de 
Eems niet goed uit”, meent ze. “Veel van 
de plannen staan haaks op de noodzaak de 
ecologie te herstellen.”

Papieren tijger
Dat het een NederlandsDuitse aangelegen
heid betreft, maakt het er evenmin een
voudiger op. Voor het gemak heet een deel 
van de Eems nu gemeenschappelijk gebied, 
maar dat is een politiek understatement 
voor betwiste zone. Dat doorkruist het 
nemen van verantwoordelijkheden, zeggen 
natuurbeschermers. De wil tot verbetering 
is er volgens Boekhoff wel, maar de prakti
sche invulling is niet erg resultaatgericht. 
Zo worden aan beide zijden werkgroepen, 
taakgroepen en commissies opgetuigd. “De 
Nederlandse en Duitse overheden doen elk 
hun ding en zeggen beleefd tegen elkaar 
dat ze niet op elkaars terrein komen. Er is 
nauwelijks integratie. Daar gaat het dus 
mis, want er is maar één Eems.” Alle goede 
voornemens ten spijt, stelt Boekhoff, maar 
het gevaar dreigt dat het plan voor de Eems 
niet meer wordt dan een papieren tijger. 
Tot slot de hamvraag. Is de Eems nog te red
den? Boekhof gelooft in de kracht van het 
natuurlijk herstel van de Eems. “Het kan 
lang duren, maar geef de natuur de ruimte 
en ze keert terug.”
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Duitse én neDerlanDse 
schouDers onDer rijKe eems

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Duitse en Nederlandse natuur- en milieuorganisaties dringen aan 
op aanpak van de problemen in de Eems-Dollard. Herstel vereist 
een grensoverschrijdende aanpak. Bij de oosterburen werken onze 
collega’s van WWF, BUND en NABU aan reddingsplannen voor de 
getijderivier. Ondertussen verslechtert de erbarmelijke toestand 
van de rivier met de dag.

kans dat die partijen nu alsnog in het gelijk 
worden gesteld”, zegt biologe Beatrice Claus 
van WWF Duitsland (World Wildlife Fund). 
De status als Natura 2000gebied betekent 
volgens haar dat ruimte wordt geschapen 
voor een reddingsplan voor het waarde
volle Eemsestuarium en het riviergebied 
stroomopwaarts. Vooruitlopend op de 
definitieve gerechtelijke uitspraak werken 
zowel overheden als natuurbeschermers 
aan beide zijden van de grens aan ideeën en 
maatregelen.
De blauwdruk van de aanpak wordt het 
Integraal Management Plan EemsDollard 
(IMP), waar bestuurders en ambtenaren uit 
beide landen mee aan de slag zijn gegaan. 
Het plan moet eind 2013 gereed zijn. In Ne
derland kwamen overheden, bedrijfsleven, 
boeren, vissers en natuur en milieuorgani
saties eind april van dit jaar voor het eerst 
bijeen om over hun bijdrage aan het IMP te 
praten. Ook Het Groninger Landschap zit 
bij deze gesprekken aan tafel. 
Aan de andere kant van de grens, werken 
partijen eveneens aan een eigen uitwer
king van ideeën. Bij de oosterburen zijn 
het WWF en de organisaties BUND en 
NABU de trekkers van de reddings plan
nen voor de getijderivier. Parallel aan 
de invulling van het IMP, hebben Duitse 
milieuorganisaties ook het eigen project 
Perspectiven  Lebendige Ems opgesteld. 
Daarnaast werken natuur en milieuclubs 
in grensoverschrijdend verband samen in 
het verbond ‘EemsDollard, Natuurlijk’. In 
dit kader kwamen Nederlandse en Duitse 
natuur en milieuorganisaties eind 2010 
voor het eerst samen. Doel is elkaar beter 
te leren kennen, ervaringen uit te wisselen 
en standpunten te formuleren. Inmiddels 
ligt een gezamenlijke natuurvisie op tafel. 
Radicale oplossingen zullen er moeten 
 ko men, benadrukt Claus. “Jarenlang heeft 
de economie voorrang gekregen. We moe
ten stevige maatregelen nemen om het na
tuurlijk evenwicht in de rivier te herstellen.”  

oplossingen
Over het eindresultaat van de plannen 
is iedereen het wel eens, zegt Claus: de 
vertroebeling moet drastisch verminderen 
en het zuurstofgehalte moet omhoog. Dat 
leidt tot verbetering van waterkwaliteit, 
een rijkere vis en vogelstand en het beter 
gedijen van zeegrassoorten. Ook dient het 
natuurlijke getijevenwicht in het estua
rium en de rivier weer te worden hersteld. 
Geleidelijke zoutzoetwaterovergangen 

Er zit beweging in, de goede kant op welte
verstaan. Wanneer de Duitse regering bin
nenkort haar definitieve handtekening zet, 
dan krijgt ook het Duitse gedeelte van de 
EemsDollardregio als Natura 2000gebied 
een belangrijke natuurbeschermingsstatus. 
Daar is lang tegen geprotesteerd door voor
al de Meyer Werft, die de rivier toegankelijk 
wil houden voor haar megacruiseschepen, 
maar ook door de stad Papenbug, die haar 
economische positie onder druk ziet ko
men. Hun bezwaren zijn nu echter door de 
EU terugverwezen naar de Duitse rechter, 
die deze eerder al afwees. “Geen schijn van 

Scheepswerf
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De Dollardkwelders vormen de thuishaven voor duizenden 
vogels die er broeden, rusten en eten. De omstandigheden zijn 
er gunstig dankzij zo’n vierhonderd koeien die al grazend zorgen 
voor een grote variatie aan plantengroei. Precies wat de vogels 
nodig hebben. Om de kwelders veeveilig te houden, worden er 
momenteel diverse werkzaamheden verricht. 

De koe als kwartiermaker 
op De DollarDkwelDers 
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Een scholekster cirkelt boven de kwelder 
door de lucht, schreeuwend en tierend. 
Het klinkt als een mengeling van woede en 
paniek. “We zijn in de buurt van z’n nest”, 
zegt Silvan Puijman, beheerder bij Het 
Groninger Landschap. “Hij achtervolgt ons 
net zo lang tot we ver genoeg uit de buurt 
zijn.” Het is eind juni als we een wandeling 
over de kwelders maken. Wordt er dan nog 
gebroed? Puijman: “In het voorjaar zijn veel 
nesten overspoeld door hoog water. De vo
gels beginnen dan aan een tweede nest.” De 
scholekster is één van de vele vogelsoorten 
die op de Dollardkwelders leeft. Puijman 
wijst naar de rietlanden, die verderop tegen 
het water aanliggen. Erboven zweeft een 
bruine kiekendief, loerend op een prooi. 
De beheerder houdt even stil. “Hoor je dat 
getwinkel in de lucht? Leeuweriken.”

0,7 koe per hectare
Een groot deel van de Dollardkwelders is 
sinds 1981 eigendom van Het Groninger 
Landschap. De zone is enkele honderden 
meters breed, gerekend vanaf de voet van 
de dijk. Al zo’n twintig jaar grazen koeien in 
het gebied om de plantengroei in bedwang 
te houden. Er is precies berekend hoe
veel koeien er nodig zijn om het riet in te 
perken en kans te geven aan planten zoals 
zeeaster, zeekraal en schorrekruid. Puij
man: “De graasdruk is 0,7. Dat betekent dat 
er op één hectare zeventiende koe graast. 
Dus ongeveer twee koeien op drie hectare. 
Meer mogen het niet worden, anders zou 
alles kaalgevreten worden.”

Even later ontmoeten we Dirk Brul, mede
werker van Het Groninger Landschap en 
beheerder van de koeien. Iedere dag maakt 
hij een ronde om ze te tellen. Het gebeurt 
soms dat een koe vastzit in het slib of in 
een kreekje belandt. “Met de trekker haal ik 
‘m er weer uit”, vertelt Brul. Het vee zwerft 
door het hele gebied en Brul is vier tot vijf 
uur per dag bezig om alle beesten te in
specteren. “Laatst was ik er drie kwijt. Uren 
heb ik gezocht, ze zaten helemaal achterop 
de kwelder in het riet. Een groot doolhof 
is het.” De koeien schrikken volgens Brul 
niet van hoog water. “Ze raken gewend aan 
het getij. Ze weten dat het water weer zakt. 

Soms lopen ze helemaal naar achteren, daar 
is het hoger en wachten ze tot het weer eb 
wordt.”
De beweiding werpt zijn vruchten af. In 
augustus en september zijn grote delen van 
de kwelders roze gekleurd. Dan bloeit de 
zeeaster die er in grote hoeveelheden voor
komt. De planten verspreiden een zoete geur. 
“Koeien zijn gek op het plantje”, zegt Brul. 
“Voor hen is het een delicatesse.”

herstel van kwelders
De jarenlange begrazing van de Dollard
kwelders is een voorbeeld voor de ande
re kwelders langs de noordkust. Het 

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Iedere herfst strijken op de kwelders dui
zenden brandganzen neer die zich tegoed 
doen aan het vele, eiwitrijke kweldergras. 
In de lente als ze naar Nova Zembla vertrek
ken, laten ze een nagenoeg kale kwelder 
achter. Is begrazing door de ganzen niet af
doende? “Nee, absoluut niet”, zegt Esselink. 
“Ook met de ganzen zal het riet op den duur 
de overhand krijgen.”
Esselink geniet elke keer weer van de Dol
lard. “Het is – net als met het gehele Wad
dengebied – de schaalgrootte die het hem 
doet. De Dollard vind ik op z’n mooist als 
het heiig is. Je ziet dan aan de overkant de 
haven van Emden niet. Het landschap heeft 
op dat moment de schijn van ongereptheid. 
Dat is niet echt zo, want de Dollardkwelders 
zijn door mensenhanden ontstaan. Nu en 
in de toekomst blijft menselijk ingrijpen 
gewenst, alleen al voor het behoud van een 
gevarieerde kwelder. Daarom is beweiding 
nodig.”

lanen voor koeien
Voor de veiligheid van de koeien is het be
langrijk dat er verhogingen in de kwelders 
zijn waar ze tijdens vloed naar toe kun

nen. Vanaf de dijk lopen er zo’n twintig 
zogeheten lanen. Deze paden voor de 
koeien waren enigszins verzakt. Afgelopen 
zomer zijn ze daarom in het kader van het 
Kwelderherstelprogramma opgehoogd. De 
werkzaamheden worden naar verwachting 
vóór komend najaar afgerond. Esselink: “Zo 
blijft in het landschap de geschiedenis van 
de kwelders zichtbaar. De lanen vormden 
vroeger al de toegang tot de landaanwin
ningswerken waardoor de kwelders zijn 
ontstaan.”
Een ander belangrijk onderdeel van het 
Kwelderherstelprogramma vormt de 
recreatie. Silvan Puijman: “We laten geen 
bezoekers toe op de kwelders. Daarvoor 
zijn ze te kwetsbaar. Maar op één plek 
maken we een uitzondering. Er komt een 
nieuw wandelpad van zo’n honderd meter 
bij het voormalige haventje aan de Carel 
Coenraadpolder. Daar kunnen bezoekers 
toch het kweldergevoel optimaal beleven.” 
Overigens zijn de kwelders vanaf de dijk 
goed te bekijken. Het publiek mag vrijuit 
over de dijk lopen en de paden zijn zowel 
binnen als buitendijks toegankelijk voor 
wandelaars en fietsers.

Groninger Landschap heeft samen met 
Natuurmonumenten en de Vereniging 
van Oevereigenaren en Gebruikers het 
Kwelderherstelprogramma opgesteld. 
Afgelopen voorjaar startte de uitvoering. 
Het doel is om alle kwelders langs de kust 
te beweiden. Dat levert een gevarieerde 
beplanting op en een rijk insectenleven. 
Beide zijn gunstig voor de vogels, betoogt 
Peter Esselink. Als bioloog verricht hij 
veel onderzoek naar kwelders en hij is 
betrokken bij het herstelprogramma. Ook 
in de Dollard heeft hij jarenlang onderzoek 
gedaan naar beweiding en de invloed ervan 
op de vegetatie. “Zou je deze kwelders 
niet beweiden, dan is er één plantensoort 
die domineert en andere planten de kans 
ontneemt om op te groeien. In de Dollard 
kun je dat goed zien bij Nieuwe Statenzijl. 
Daar wordt een deel niet beweid en dat is 
veranderd in een rietveld.” Volgens Esselink 
is het goed om sommige delen niet te laten 
beweiden. “Juist daardoor krijg je variatie. 
Sommige vogels houden van wat hogere 
begroeiing om te nestelen, andere vogels 
willen het juist wat lager zodat ze goed 
kunnen kijken.”

Silvan Puijman
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Stichting Het Groninger Landschap heeft 

samen met andere natuurorganisaties 

- onder meer de Natuur en Milieufederatie 

Groningen, de Waddenvereniging en 

Natuurmonumenten - een overeenkomst 

gesloten met energiemaatschappij Nuon over 

de elektriciteitscentrale in de Eemshaven. De 

afspraak is dat Nuon de centrale vooralsnog 

alleen op gas stookt en niet op kolen. Pas in 

2020 wordt gekeken of het noodzakelijk is om 

toch op het stoken van kolen over te gaan. 

Eventuele rechtszaken worden voorlopig 

ingetrokken.

OvereenkOmsT 
meT nuOn

Stichting Het Groninger Landschap heeft 

de molen van Niebert overgenomen van 

de gemeente Marum. Het rijksmonument 

is al de negende monumentale molen die 

Het Groninger Landschap in bezit heeft. 

Daarnaast is de stichting eigenaar van de 

drie Amerikaanse windmolens in de polders 

rond het Zuidlaardermeer. De molen in 

Niebert heeft nooit een naam gekregen. 

Vandaar dat dit monument door het leven 

gaat als ‘de Nieberter molen’. De molen is in 

1899 gebouwd voor J.H. Nanning die zowel 

molenaar als bakker was. De bouwwijze van 

de molen wijkt af van wat wij gewend zijn 

in de provincie Groningen. In plaats van een 

‘achtkant’ heeft deze molen een ‘zeskant’ als 

plattegrond. Elke zaterdag kunnen bezoekers 

de molen bezichtigen onder begeleiding van de 

molenaar, de heer E.C. Broekema. 

HeT GrOninGer 
LandscHap neemT 
mOLen nieberT Over 

Het Groninger Landschap heeft een legaat van 

€ 10.000,– ontvangen van mevrouw A. Bolman.

LeGaaT

miDzomermarKt bij buitenPlaats  
reitDieP groot succes

GRONINGEN – Ruim 1600 bezoekers be
zochten zondag 26 juni de Midzomer markt 
die Het Groninger Landschap organiseerde 
bij Buitenplaats Reit diep. Een greep uit de 
activiteiten: braak ballenpluizen, water
beestjes vangen, fossiele haaientanden 
zoeken, brood bakken, nepkoemelken, 

buttons maken en pottenbakken. Ook 
Scouting Vinchem was aanwezig met 
een touw brug en evenwichtsbalk over 
de sloot, een doolhof en een slingerpaal. 
De Midzomermarkt wordt volgend jaar 
herhaald!

NOORDERHOOGEBRUG  Stichting Het 
Groninger Landschap heeft een nieuwe 
rondwandeling bij haar bezoekerscentrum 
Buitenplaats Reitdiep. De wandelroute is 
ongeveer 2,5 kilometer lang en is moge lijk 
gemaakt door een financiële bijdrage van 
Regio GroningenAssen. Het Groninger 
landschap opende vorig jaar het be zoe
kers centrum Buitenplaats Reitdiep aan 
de Wolddijk 103 in  Groningen (Noorder
hoogebrug). In de daaropvolgende 
maan  den is hard gewerkt aan de tot

Dit keer gemaakt door fotograaf Jaap 
Schelvis. Liefde en respect voor de natuur 
werden Jaap met de paplepel ingegeven.  
Speciaal voor Het Groninger Landschap 
heeft hij prachtige landschappen gefoto
grafeerd.
De kalender heeft een afmeting van 350 x 
233 mm. Naast de schitterende foto’s van 
natuur en landschap die onze provincie 
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standkoming van een rondwandeling 
bij het bezoekerscentrum. Die is nu 
afgerond. De nieuwe rondwandeling start 
bij het bezoekerscentrum of in het dorp 
Noorderhoogebrug en loopt deels door 
de omliggende weilanden. Wandelaars 
moeten op twee locaties een brede water
gang over door middel van een loopbrug. 
In verband met het aanwezige vee en 
de weidevogel doelstelling zijn honden 
helaas niet toe  gestaan. 

rijk is vindt u een overzichtelijk calen
darium. Het is dan ook een fantastisch 
cadeau, bijvoorbeeld als relatiegeschenk 
rondom de feestdagen, of als verjaardags
cadeau.
Bestel nu deze kalender voor € 10,– (voor 
nietBeschermers is de prijs € 11,50), 
exclu sief verzendkosten à € 3,–.  
Telefoon: 0503135901
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het groninger lanDschaP oPent 
ronDWanDeling buitenPlaats reitDieP

De nieuWe KalenDer 2012 Van  
het groninger lanDschaP is er! 
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De Eems Dollard regio is een relatief onbeschreven gebied. 
Onbekend ook bij veel Nederlanders. Als het aan schrijfster  
Aafke Steenhuis ligt, verandert dat snel. Zij schrijft het boek 
‘Het lied van de Eems’. ‘Als de Eems kon vertellen, wat voor 
verhalen zouden dat dat zijn?’ 

nieuW boeK oVer  
‘het lieD Van De eems’  

De in Delfzijl geboren Steenhuis heeft 
voorouders die vanuit Rota, een dorpje 
vlakbij Leer, ooit de Eems overstaken naar 
Nederland. Haar interesse in de rivier is ge
worteld in haar afkomst. Dat blijkt ook uit 
de aanpak van dit boek. Ze sprak ruim 100 
mensen die langs de oevers van de Eems 
wonen, leven en werken of die er gewoon 
veel vanaf weten. Verhalen van boeren, vis
sers, dichters, zangers, biologen, geologen. 
“Het levert een mozaïek van verhalen op. 
Het leidt ertoe dat het landschap dat ik in 
het boek ‘aanbiedt’ steeds van kleur veran
dert”, aldus Aafke Steenhuis.

Een passage uit het boek:

...We varen door de geulen van de Dollard, een 

in ham van de Eems van zo’n honderd vier

kante kilometer die tussen de dertiende en 

zestien de eeuw ontstaan is en nu een be

schermd natuurgebied is. Het water is hard 

aan het zakken, de slikken vallen droog, zoals 

de Heringplaat, de Maanplaat en de Oost 

Friesche Plaat. Op de grijze slibplaten, omgeven 

door rietkragen, is een gekrioel zichtbaar van 

priegelige lijnen en streepjes, de afdrukken 

van duizenden vogelpootjes. In de prielen die 

als meanderende grijze riviertjes door het slib 

lopen, zie ik aalscholvers, kluten, scholeksters, 

bergeenden, grutto’s, wulpen en talloze 

kokmeeuwen. En zwarte ruiters. 

“Die zwarte ruiters zijn bijzondere vogels,” vertelt 

Silvan Puijman. “Ze broeden in Scandinavië. Half 

juni komen de vrouwtjes hier terug in de Dollard, 

terwijl de mannetjes daar in het hoge noorden 

blijven broeden, die komen pas eind juli terug, 

met de jongen. In september trekken ze samen 

naar het zuiden, naar Afrika.”

Met hem loop ik later die middag langs de kwel

ders en dijken van de Dollard. In dit brak water

getijdenlandschap met zijn slibplaten, geulen, 

prielen en kwelders, waar het zoete rivier water 

van de Eems steeds botst op het zoute zeewater 

van de Noordzee, zijn alle denkbare overgangs

stadia aanwezig tussen zoet en zout, nat en 

droog, slik en zand. 

Eind dertiende eeuw lag hier het dichtbevolkte 

landbouwgebied Reiderland. Sinds die tijd 

daal de het gebied door inklinking van het veen, 

en werd door stormvloeden overstroomd. Eind 

zestiende eeuw was de Dollard op zijn grootst, 

zo’n 350 vierkante kilometer. In de loop van de 

eeuwen werden stukken land weer ingepolderd 

tot grote polders, zoals de Oostwolder polder, de 

Reiderwolderpolder, de Johannes Kerkhovenpol

der, de Kroonpolder en de Carel Coenraadpolder. 

Doordat ten noorden van de Dollard  een lange 

dam ligt, de Geisedam, is het gebied tamelijk 

beschut, wat slibafzetting in de hand werkt en 

veel vogels aantrekt. Wel veertig soorten broeden 

hier. Honderdduizenden watervogels, zoals 

 kluten, tureluurs, scholeksters, zwarte ruiters, ros

se grutto’s, bonte strandlopers, kolganzen, doen de 

Dollard aan tijdens de trek. Ook is de Dollard een 

gebied waar allerlei soorten vissen  paaien en hun 

jongen krijgen. In de nazomer is de Dollard rood 

van de zeekraal en rose van de wuivende zeeaster.

Silvan Puijman, een gedreven dertiger, werkt in 

dit gebied als rayonbeheerder bij Het Groninger 

Landschap, en runt het bezoekerscentrum Reide

hoeve, een voormalig boerderijtje aan de Eemsdijk 

bij Punt van Reide waar alle mogelijke informatie 

en films over de geschiedenis, de planten en 

dieren van de Dollard voorhanden zijn. Ook is hij 

natuurfotograaf; hij maakt schitterende foto’s van 

bomen, bloemen en vooral vogels: kiekendieven, 

goudplevieren, kraanvogels. 

Bij de eenzame Dollarddijk kijken we naar de 

koeien en paarden die op de kwelders lopen. Boe

ren uit de omgeving laten hun vee hier ’s zomers 

weiden. Ontspannen en souverein blikken de 

koeien in onze richting. 

Onderaan de dijk, aan de landkant, zegt Silvan: “Ik 

wil je iets laten zien” en loopt op zijn laarzen door 

de berm van de dijkweg. Hij zakt weg in het hoge 

gras. “Kijk, zegt hij, “hier is een wel. Hier komt een 

ondergronds riviertje aan de oppervlakte.”...

Het boek ‘Het Lied van de de Eems’ van Aafke 
Steenhuis wordt uitgegeven door uitgeverij 
Contact en ligt in november in de boek
handel.

Tekst Rogier Verhagen, Aafke Steenhuis   
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van de Hunze, van bron tot monding. 
Het boek ‘De ijsvogels van de Hunze’, dat 
april 2012 verschijnt, begint in de lente bij 
Gasselternijveen en eindigt ‘s winters in 
het Lauwersmeer, waar het Hunzewater de 
Waddenzee instroomt. Onderweg treffen 
ze een herboren rivier, duizenden hectaren 
nieuwe natuurterreinen en vele plant en 
diersoorten. De teruggekeerde bevers, de 

De Hunze bruist. Het Drentse en Het 
Groninger Landschap werken inmiddels 
vijftien jaar met vele partijen samen om het 
oerstroomdal van de Hunze in oude luister 
te herstellen. Met succes. De rivier krijgt 
vrij spel en kronkelt weer als vanouds. Dit 
jaar is Erik van Ommen veelvuldig langs de 
Hunze te vinden. Met schrijver Addo van 
der Eijk volgt hij de ijsvogel, ambassadeur 

smienten, de stekelbaarzen en natuurlijk 
de ijsvogels, die luid piepend profiteren 
van de slingerende beek. In de komende 
vier edities van de Golden Raand laat 
Erik van Ommen zijn eerste aquarellen, 
schetsen en schilderijen voor het nieuwe 
boek zien. Ditmaal strijkt hij neer bij de 
boerderij Harssensbosch, waar in het najaar 
de oevers blank staan.

De ijsVogels Van De hunze

Tekst Addo van der Eijk   illustraties Erik van Ommen



national geograPhic omlijst  
oost-groningen 

Groningen kenmerkt zich door de grote 
variatie aan landschapstypen. De afwis
seling is verrassend: de bos rijke om
geving van Westerwolde, de weidsheid 
van de Dollardslikken, het kleinschalige 
landschap rondom de Ruiten Aa bij 
Smeerling en het land goed karakter van 
de Ennemaborgh in Midwolda. Om de 
rijkdom van Groningen te accentue
ren, plaatst National Geographic in het 
OostGroninger landschap grote gele 
ven sters. Het Groninger Landschap 
steunt het vensterproject. We willen  
mensen immers bewust maken van de 
waarde van natuur, onze landschappen 
en ons erfgoed. Daarin liggen echt parel
tjes, onze ‘pronkjewailtjes’. De samen
werking met National Geographic past 

hier uitstekend bij. Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en Het Groninger 
Landschap zorgen samen voor plaat
sing en onderhoud van deze vensters. 
Daarbij wordt ge holpen door Mam
moet Nederland (Zuidbroek), Grond en 
waterbouw Plat (Midwolda), loon en 
grondverzet Meendering v.o.f (Jipsing
huizen), Fuhler BV (Emmen), H. Stukje 
Glas service en schilderwerken (Wedde), 
Steenhuis Recycling (Winschoten) en 
Radio Westerwolde. 
De drie natuurorganisaties hebben 
sa men met de provincie Groningen 
de locaties van de vensters bepaald. 
Daarbij kijken we verder dan onze eigen 
terreinen. Ook dorpsgezichten zoals 
in Veendam en de kerk in Noordbroek 
zijn schitterende pronkjewailtjes. De 
vensters staan in Bourtange, Nieuwe 
Statenzijl, landgoed Ennemaborgh, 
Klooster Ter Apel, Terborg, Wedde, 
Oudeschans, De Tjamme, Noordbroek, 
de Zeven bruggetjes en in Veendam. 
Meer informatie vindt u op  
www.kansinoostgroningen.nl 
Naast de vensters zijn er filmpjes over 
de regio te zien op National Geographic 
Channel. Er komen artikelen en ad
ver tenties in National Geographic 
Maga  zine. OostGroningen zal in 2012 
een aparte rubriek zijn in de officiële 
jaarlijkse fotowedstrijd van National 
Geographic en basisschoolkinderen 
zullen samen met National Geographic 
Junior korte filmpjes maken over de 
schoonheid van hun woon en leef 
omgeving. 

bezoeK onze beschermersDag 
oP 1 oKtober 2011

bezoeK onze beschermersDag 
oP 1 oKtober 2011

bezoeK onze beschermersDag 
oP 1 oKtober 2011

unieke samenwerkinG 
HeT GrOninGer 
LandscHap en YacHT 

Stichting Het Groninger Landschap en Yacht, 

detacheerder van interim-professionals, gaan 

de komende tijd intensief samenwerken. De 

professionals van Yacht hebben kennis van 

bedrijfsvoering. Zij helpen Het Groninger 

Landschap door zich actief in te zetten bij de 

ontwikkeling en uitvoering van projecten op 

het gebied van natuurbehoud, landschaps-

ontwikkeling en erfgoed. Het Groninger 

 Landschap geeft door de samenwerking in-

vulling aan het sociaal maatschappelijk beleid 

van Yacht. “We proberen het publiek zo goed 

mogelijk te betrekken bij de mooie, waarde-

volle aspecten van natuur en erfgoed in onze 

provincie. De kennis van de specialisten 

van Yacht helpt ons enorm bij het bereiken 

van onze doelstellingen. Eigenlijk is het een 

vorm van sponsoring van Yacht aan ons. Een 

unieke vorm van sponsoring, waar we enorm 

bij gebaat zijn. Yacht is de eerste organisatie 

waarmee we op deze wijze samenwerken”, 

aldus Rita Jansen, directeur van Het Groninger 

Landschap. 

Ard van der Hoeven, kantoormanager Yacht 

Groningen verwacht veel van de samen-

werking: “We hebben zeer betrokken mensen 

die Het Groninger Landschap graag willen 

helpen bij haar taken. Natuur en erfgoed zijn 

bepalend voor wat mensen belangrijk vinden 

in het leven. Ook wij vinden dat belangrijk. Wij 

hebben besloten onze opgedane kennis in het 

Noorden te gebruiken om een maatschappe-

lijke organisatie in Groningen te ondersteunen. 

Onze regionale partner hebben we gevonden in 

Stichting het Groninger Landschap.” Yacht en 

Het Groninger Landschap hebben de samen-

werking bekrachtigd door het tekenen van een 

samenwerkingsovereenkomst. 

         
Konikpaarden in het natuurgebied bij Bourtange 
Een aantal vrijwilligers van Het Groninger Landschap weet veel van 
de paarden die onze gebieden begrazen. Ze hebben ervaring met het 
omgaan met deze dieren en hun taak in het landschap. Zij vertellen 
over de konikpaarden en gaan daarna met u het veld in voor een 
mooie wandeling door ons natuurgebied buiten de vesting om de 
paarden in hun leefgebied te zien. Startpunt: Informatiepunt van het 
Groninger Landschap in de vesting, Bisschopsweg 1, Bourtange om 
13.30 uur. 

Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, vleermuisliefhebbers, 
voor kinderen die doe-activiteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen, 
nestkasten controleren of willen zien wat er in sloten leeft en groeit, organiseren de 
vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap diverse activiteiten en evenementen. 
Op onze website www.groningerlandschap.nl is een totaaloverzicht te vinden met 
routebeschrijvingen er naartoe. De website-informatie over de excursies en activiteiten 
is aangepast. Het is een complete website geworden waarop alle laatste mutaties over 
de evenementen worden vermeld en waar ook wandel- en fietsroutes kunnen worden 
gedownload. In de Golden Raand publiceren we een selectie van de activiteiten. Voor de 
complete lijst van activiteiten verwijzen we naar de website.

Help de vogels de winter door – Jeugdexcursie 
De winter staat alweer voor de deur. Het kan hard gaan vriezen en 
sneeuwen. Voor de vogels breekt dan een moeilijke tijd aan. We 
kunnen de vogels helpen door eten voor ze te maken, bijvoorbeeld 
vetbollen, vogelcake en pindakettingen. We starten om 13.30 uur 
bij Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83 in Pieterburen. Opgave: 
dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer: 
0595528522. Kosten € 5,– per persoon. 

ZOndaG 25 sepTember

          
Herfsttinten in de Oosterpolder
De wandeling start om 10.00 uur op de hoek van de Ruigelaan en de 
Oude Middelhorst in Haren. De Oosterpolder is 669 hectare groot. 
Een klein deel daarvan, zo’n tachtig hectare, is ingericht als een nat 
gebied. Bij het meer is een vogelkijkwand geplaatst. Vanachter deze 
wand kunnen we ongestoord vogels bekijken. In de polder wonen en 
broeden ongeveer veertig vogelsoorten, waaronder kieviten, sprink
haanzangers, rietgorzen, blauwborsten en veel wilde eenden. De 
route gaat voor een deel door weilanden, die modderig kunnen zijn 
en verder over halfverharde paden. Laarzen of stevige wandelschoe
nen en warme winddichte kleding wordt aanbevolen. De wandeling 
is circa 3 km lang en duurt 1,5 uur. 

ZaTerdaG 1 OkTOber  
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ZOndaG 2 OkTOber 

         
Opscheppen voor vogels - Jeugdexcursie 
Deze middag staat in het teken van voer voor vogels. Wat staat er op 
het menu bij de verschillende vogels in het bos? Waarom eten ze niet 
allemaal hetzelfde? We gaan op zoek en eindigen met ‘uitpakken’. 
Heb je een speurneus en kun je flink opscheppen? Kom dan woens
dag 5 oktober om 14.00 uur naar het Westerkwartier. Vertrekpunt: 
Parkeerplaats Coenders bosch, Oudeweg 15, Nuis. Aanmelden: 050
5892714 of via email: info@groningerlandschap.nl.

wOensdaG 5 OkTOber
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Bezoekerscentrum 
Buitenplaats Reitdiep 
aan de Wolddijk 103 

in Groningen.  
U kunt zich aanmelden 

via de website: 
 www.groningerlandschap.nl



         

         

          

         

          

Wintergasten en doortrekkers in de Bergboezem
Een specifieke vogelexcursie naar de bergboezem ten noorden van de 
Lettelberterpetten. De wintergasten zijn er dan weer, net als de door
trekkers: watervogels, steltlopers en weidevogels. Het water zit vol 
smienten en andere eendensoorten. De slechtvalk komt regelmatig 
langs om een vogel te vangen. Er gaan verrekijkers en een telescoop 
mee om alle vogels goed te kunnen bekijken. De wandeling is circa 6 
km lang. Vertrek om 10.00 uur vanaf de Hooilanden 12 in Lettelbert 
(bij informatiepaneel).

Wandeling Punt van Reide
Kom genieten van deze bijzondere wandeling naar de Punt van Reide. 
Gidsen van Het Groninger Landschap nemen u mee naar dit unieke 
stukje Nederland, een interessant brakwatergetijdengebied. De Punt 
van Reide is een hoge kwelder waar vroeger bewoning mogelijk was. 
Restanten van het dorp Westerreide, een van de talloze verdwenen 
dorpen in dit gebied, zijn nog zichtbaar. Vanwege de natuurwaarden 
is de Punt van Reide een beschermd gebied dat alleen onder bege
leiding toegankelijk is. De wandeling gaat ook langs en door Polder 
Breebaart. Ingesloten tussen de zeedijk en de Dallingeweersterdijk 
heeft deze polder een bijzondere betekenis voor vogels en vissen. 
Vertrek om 14.00 uur vanaf de buitenplaats Reidehoeve, Dallinge
weersterweg 30 in Termunten.

Herfstachtig ommetje
De herfst is begonnen en dat laat zich zien. Wie de natuur enigszins 
wil leren kennen, moet er nu op uit. Je kunt er nog zoveel over lezen, 
maar het meeste leer je in het veld van je eigen waarnemingen. 
Dus pak deze kans om mee te gaan met gidsen van Het Groninger 
Landschap. Na afloop kunt u een bezoek brengen aan museum’t 
Rieuw. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Coenders
bosch, Oudeweg 15 in Nuis. Afstand is circa 4,5 kilometer en de 
kosten zijn € 3,50 inclusief consumptie. 

          
Vogelkijkexcursie
De kust van NoordGroningen vormt in elk seizoen aantrekkelijke 
rust en foerageergebieden voor vogels. In de herfst zijn in de bui
tendijkse gebieden grote aantallen ganzen te zien. Op de kwelders 
komen verschillende soorten steltlopers en grote zilverreigers voor. 
We starten om 10.00 uur bij Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83 
in Pieterburen. Kosten: € 3,– voor nietBeschermers, Beschermers en 
kinderen € 1,50.

Herfstwandeling door Koningslaagte
We vertrekken om 13.00 uur vanaf Buitenplaats Reitdiep (Wolddijk 
103, 9738 AD Groningen) naar Harssensbosch. Na een kort bezoek 
aan de gerestaureerde boerderij wandelen we langs de molen Ko
ningslaagte terug naar de buitenplaats. Onderweg zal veel verteld 
worden over de historie van het bijzonder mooie gebied, dicht bij 
de stad Groningen. Kosten: € 3,– voor nietBeschermers, € 2,– voor 
Beschermers.

        
Zoeken naar paddenstoelen in Meerwijck
Zaterdag 8 oktober van 10.00 tot 11.30 uur zoektocht naar padden
stoelen in het bos bij strandpaviljoen Meerwijck in Kropswolde. We 
kijken vooral naar de vele vormen en kleuren die de paddenstoelen 
hebben. In geval van grote droogte kan de excursie niet doorgaan. 
Kijk voor actuele informatie op onze website:  
www.groningerlandschap.nl.

Verhalenfestival Ennemaborgh
Het Groninger Landschap organiseert in het kader van haar 75jarig 
bestaan dit jaar vier verhalenfestivals in het Groninger Landschap. 
Op zondag 9 oktober wordt de laatste verteltocht gehouden in en 
rond de Ennemaborgh in 
Midwolda. Deelname aan deze 
tocht is voor iedereen gratis en 
u hoeft zich niet speciaal op te 
geven. 
De paddenstoelentocht zelf be
gint al om 10 uur. De vertellers 
zijn vanaf 12 uur aanwezig. De 
verhalen zijn bedoeld voor kin
deren, maar ook voor volwas
senen valt er volop te genieten. 
In het bos kunt u luisteren naar 
verhalen over kabouters en pad
denstoelen, of naar spannende 
sprookjes. In het koetshuis van 
de Ennemaborgh vertelt Hakim 
die middag een aantal keren zijn 
versie van Roodkapje.

Met je snoet onder de hoed – Jeugdexcursie
Deze zondagmiddag gaat de jeugd lekker door het herfstbos sjou
wen. Er wordt vooral gelet op paddenstoelen. Hierover is van alles te 
vertellen. Zoals welke zijn giftig en welke zijn eetbaar. Onderweg kun 
je ook eikels, beukennootjes en andere leuke herfstvruchten zoeken. 
Doe je laarzen aan en neem een draagtasje mee. We starten om 13.00 
uur bij Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 96 in Midwolda.  

ZaTerdaG 8 OkTOber

ZOndaG 16 OkTOber

ZOndaG 16 OkTOber

ZOndaG 16 OkTOber

ZOndaG 23 OkTOber

ZaTerdaG 12 nOvember

ZaTerdaG 22 OkTOberZOndaG 9 OkTOber

                   
Ontspannen in de herfst bij een wandeling door de  
Westerbroekstermadepolder
We gaan naar de vogelkijkhut Kiekhörn. Na een kijkje in de hut lopen 
we verder over de dijk langs het Drents Diep en steken dan recht de 
polder door richting het fietspad. Tijdens de tocht en vooral vanuit 
de vogelkijkhut krijgen we veel vogels te zien. De wandeling is circa  
5 km lang. Vertrek om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de  
Energieweg en bij de Scheepswervenweg in Foxhol.

Culturele winterwandeling in de Koningslaagte
Het Groninger Landschap organiseert op woensdag 28 december 
vanaf 12.00 uur vanuit het bezoekerscentrum Buitenplaats 
Reitdiep een culturele winterwandeling door de Koningslaagte, het 
natuurgebied net buiten de stad Groningen. De kosten bedragen voor 
Beschermers € 22,–, voor nietBeschermers € 27,– en voor kinderen  
€ 5,–. Let op: er wordt geen lunch geserveerd. Voor meer informatie 
kijk op onze website: www.groningerlandschap.nl. Opgave vooraf 
is gewenst. Dit kan bij Het Groninger Landschap op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer (050) 589 27 14 of via  
info@groningerlandschap.nl.

ZaTerdaG 12 nOvember wOensdaG 28 december

          
Dassen bij landgoed Ennemaborgh
Deze excursie start met een lezing over de dassen op het landgoed 
Ennemaborgh. Van daaruit gaat u samen met de gidsen het gebied 
in waar de dassen leven. De das leeft overdag ondergronds. Als het 
donker wordt, komt hij naar buiten om voedsel te zoeken. Er leven 
al geruime tijd dassen in het gebied. Waarschijnlijk zijn ze vanuit 
Duitsland ons land binnengetrokken. Op het landgoed hebben ze een 
aantal geschikte plekken gevonden waar ze een droog hol kunnen 
graven. De uitwerpselen van de konikpaarden op het landgoed zor
gen voor een goede voedselbron in de vorm van wormen en slakken. 
Ook zijn ze gek op maïskolven en vruchten, zoals appels. Tijdens de 
lezing en de excursie zult u van alles te weten komen over dit ge
heimzinnige dier. De lezing start om 13.00 uur bij het Koetshuys aan 
de Hoofdweg 96 in Midwolda

ZOndaG 13 nOvember

Kerstvloed wandeling
Op woensdag 28 december organiseert Het Groninger Landschap een 
kerstvloed wandeling bij het bezoekerscentrum Buitenplaats Noord
kust om 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op onze website:  
www.groningerlandschap.nl

wOensdaG 28 december

        
Bezichtiging korenmolen De Lelie
Korenmolen de Lelie in Eenrum is zaterdag en zondag 1 en 2 oktober 
geopend, mede in het kader van de Dag van de Regio. De molen is van 
12.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. Verder is de molen tot 29 oktober 
elke zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Daarna alleen 
nog op 12 en 26 november en op 10 december, eveneens van 13.00 
tot 17.00 uur. Op 11 december is er een kerstmarkt van 13.00 tot 19.00 
uur rondom de molen. Er zijn diverse activiteiten op het molenplein 
en bij Abraham’s Mosterdmakerij. In de molen is de permanente 
tentoonstelling Bakkerij en Maalderij gehuisvest. Er wordt een beeld 
geschetst van het leven op het Groningse platteland van de boer, 
de molenaar en de bakker in het midden van de vorige eeuw. In het 
vroegere molenhuis is een mosterd en azijnmakerij gevestigd. De 
korenmolen De Lelie staat aan de Molenstraat 3 in Eenrum. U kunt de 
molen vrij of onder begeleiding bezichtigen. De bezichtiging is gratis.

     
     

     
     

Oktober Kindermaand Widde Meuln 
Op zaterdag en zondag 1 en 2 oktober is de Widde Meuln aan de 
Boltweg 16 in Ten Boer in het kader van oktober kindermaand van 
13.00 tot 17.00 uur geopend. Gidsen leiden u rond en de molenaar 
demonstreert de molen. Voor mensen die slecht ter been zijn is er 
een lift die u tot op de stellingzolder brengt. De Widde Meuln is met 
deze lift de enige korenmolen waarmee mindervaliden de stelling 
kunnen bereiken. De stelling is de houten omloop bovenop een 
(doorgaans) stenen onderbouw. Stellingmolens zijn daardoor hoger 
dan grondzeilers. Grondzeilers zijn molens waarvan de wieken 
bijna de grond raken. Bij de restauratie (2003 – 2007) is rekening 
gehouden met de huidige recreatieve en educatieve functies van de 
molen. Er is een informatiecentrum en een aantal voorzieningen 
voor rolstoelgebruikers. Heel bijzonder is dus die ingebouwde lift. 
De Widde Meuln is in principe iedere woensdag en zaterdagmiddag 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Vrijwilligers bewerken de molen. Zij 
organiseren ook geregeld culturele activiteiten in de molen.

de LeLie

widde meuLn

e
r

 o
P

 u
it

GOLDEN RAAND 03 36 37 HET GRONINGER LANDSCHAP

mOLens

Bezichtiging koren- en pelmolen De Vier Winden 
Molen de Vier Winden in Pieterburen is op zondag 2 oktober, 30 
oktober, 27 november en 11 december van 10.00 tot 16.00 uur ge
opend voor het publiek. In deze gerestaureerde molen uit 1846 ziet 
u hoe in vroegere dagen met windkracht werd gepeld, van gerst gort 
werd gemaakt en werd gemalen. Tevens wordt hier de opleiding tot 
vrijwillig molenaar verzorgd. Molen De Vier Winden vindt u aan de 
Hoofdstraat 150 in Pieterburen. De bezichtiging is gratis en opgave is 
niet nodig.

de vier winden
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Voor bezichtigingen en 
openingstijden van de andere molens: 
www.groningerlandschap.nl/er-op-uit/



De in de afgelopen jaren zo schaars geworden kwartel lijkt de kop 
hier en daar weer op te steken. Overal in de provincie is de schuwe 
vogel gehoord en gezien. Zoals bij het Leekstermeer, waar vier 
exemplaren zijn gezien, en één bij het Bolmeer. Bij de Onner en 
Oostpolder zijn op één avond 23 roepende kwartels geteld. En pas
sant vloog er nog een koereiger op.

In het natuurgebied Leinwijk zijn tijdens een zoektocht naar orchi
deeën meerdere locaties gevonden. Zelfs een nieuwe groeiplaats 
met 22 rietorchissen. In totaal zijn 34 bloeiende exemplaren van 
de rietorchis geteld. Daarnaast zijn meerdere planten van de grote 
ratelaar gevonden en één elzezegge. Het plantje waterdrieblad, 
waar we twee jaar geleden voor het eerst een paar exemplaren van 
aantroffen, reageert schijnbaar goed op het botanische maaibe
heer dat in de rietlanden plaatsvindt. De aantallen zijn inmiddels 

opgelopen richting de honderd. Even zuidelijker, in de rietlanden 
bij Wolfsbarge, zijn 109 orchideeën geteld. 

Bij de Coendersborch is de eikenpage gezien. Dit is een vrij schaars 
voorkomende vlinder die moeilijk is waar te nemen. Het diertje 
fladdert namelijk vooral rond bij de toppen van eikenbomen. 

De zeldzame boomleeuwerik nestelt al enkele jaren in Bourtange. 
De vogel is een liefhebber van schrale landschappen. Na inrichting 
van het gebied nestelen er elk jaar wel één of twee paartjes langs de 
oude Soldatendijk. 

Bij de Ennemaborgh zijn drie nesten geteld van de kleine karekiet 
met een koekoeksjong er ‘in’, of eigenlijk er ‘op’. Het leverde een 
geweldige foto op.
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van sTicHTinG 
HeT  GrOninGer LandscHap

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

Vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk. Op deze pagina staat een 

overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. En telkens lichten we  

er eentje uit. Deze keer is dat Heiploeg 

Group.

ABN Amro MeesPierson
Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

–verzekering
Artès bureau voor architectuur en interieur
Avesis
Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 
Groningen U.A.
Dagblad van het Noorden
De Cateraars
De Friesland Zorgverzekeraar
Dow Benelux B.V.
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Kikkoman Foods Europe B.V.
Koepon Holding B.V.
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding B.V.
KPMG
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
NNZ B.V.
PlasBossinade
Smurfit Kappa Solid Board B.V.
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
VSBfonds
Waterbedrijf Groningen
Yacht
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

Garnalenbedrijf Heiploeg hoort bij Zoutkamp 

zoals de Martinitoren bij Groningen hoort. De 

traditie van leven van de kust en onderdeel 

zijn van de gemeenschap en het land, ligt Jan 

Veenman, directeur van de Heiploeg Group 

na aan het hart.

“Wij zitten midden in het Groninger land-

schap”, zegt Jan Veenman, terwijl hij uit-

kijkt over de weilanden en het in de verte 

gelegen Lauwersmeer. Hij bevindt zich op 

de ‘brug’ van het gebouw van Heiploeg, 

dat is ingedeeld als een vissersschip en dat 

opgaat in de omgeving. “Als bedrijf met de 

wortels stevig in Zoutkamp verankerd en 

als grootste werkgever van de gemeente 

de Marne, voelen we ons verantwoordelijk 

voor onze omgeving. Waar mogelijk vinden 

we duurzame oplossingen voor de energie 

die we verbruiken en het afval dat we lozen. 

De vijver rond ons gebouw wordt gevoed 

door het afvalwater van de fabriek, dat wij 

zelf zuiveren. Het levert een fraaie plas op, 

waar veel vogels foerageren en nestelen. 

De warmte en elektriciteit die nodig zijn 

voor het bedrijf, wordt op een duurzame 

manier opgewerkt of afgenomen. Als bedrijf 

dat met een natuurlijk product omgaat, is 

het belangrijk om op deze manier naar je 

bedrijfsvoering te kijken. Verbeter de wereld, 

begin bij jezelf.”

De visserij in Nederland staat in de publieke 

belangstelling. Terecht vindt Veenman. Hij 

is een groot voorstander het MSC-keurmerk 

(Marine Stewardship Council), dat wordt 

gegeven aan vissers die op een duurzame 

manier aan hun vangst komen. “Het MSC-

keurmerk werkt. Iedereen kan op internet 

naslaan wat het keurmerk inhoudt. Voor de 

garnalenvisserij betekent het dat er minder 

discards, bijvangsten, zijn en dat de netten 

voor minder bodemberoering zorgen. De 

bijvangst die toch nog aan boord komt gaat 

via spoeltrommels voor een groot gedeelte 

levend weer terug. Wij als afnemer, maar 

ook de politiek en de vissers, hebben een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 

behoud van de visserij op de lange termijn.”

Veenman is zelf geen visser. Hij is wel een 

actief watersporter met het Lauwersmeer 

als thuiswater. Als het even kan, zet hij 

koers naar het Groninger wad, om daar met 

zijn schip droog te vallen en van de rust en 

de omgeving te genieten. Zijn kennis van 

het water en de scheepvaart komt hem 

van pas als hij met leveranciers om de tafel 

zit. “Als je affiniteit hebt met schepen, dan 

heb je automatisch respect voor het leven 

dat de vissers leiden. En naast de liefde 

voor de zee hebben we nog een belangrijke 

bindende factor, de Noordzeegarnaal. Voor 

een gezonde garnalenpopulatie heb je een 

gezonde leefomgeving nodig. Daar hebben 

we allemaal baat bij.”

HeipLOeG GrOup
LieFde vOOr de Zee

Jan Veenman, 

directeur van de 

Heiploeg Group


