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WAARNEMINGEN KORT NIEUWS

Dit jaar bestaan we 75 jaar! Reden voor een feest, zou je zeg
gen, maar dit jubileum blinkt niet zo. Het is niemand ont gaan 
dat staatssecretaris Bleker besloten heeft om de aanleg van 
 robuuste verbindingszones tussen natuurgebieden te stoppen 
en grondaankopen voor natuur alleen onder strenge voor
waarden te accepteren. Dit raakt de kern van ons werk hard. 
Het budget voor het verwerven van gronden, de inrichting 
ervan en het beheer van de Ecologische Hoofd structuur wordt 
met 60% gekort. Daar bovenop komt nog een bezuiniging 
van 50% op het beheer van de huidige natuur gebieden. Dat 
 betekent dat de dier en plantensoorten die afhankelijk zijn van 
intensief beheer geen toekomst meer hebben. 
Dat er bezuinigd moet worden is duidelijk, maar dit is buiten
proportioneel. Zonder goed beheer dreigen in korte tijd veel 
planten en diersoorten te verdwijnen omdat ze te weinig 
leef ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Blijkbaar denkt 
het kabinet dat het grote publiek de consequenties van deze 
bezuinigingen toch niet direct ervaart. Wat niet weet, wat 
niet deert! Maar de recreatie, het grote publiek, gaat de conse
quenties ervan wel degelijk ondervinden. Want die korting op 
het beheer betekent  behalve schade aan de natuur  dat delen 
van wandel en fietspaden door natuurgebieden niet meer 
kunnen worden onderhouden en dat gebieden dus minder 
toegankelijk worden. Daarnaast worden voorzieningen zoals 
bezoekers centra en activiteiten die we voor scholieren en 
 publiek  organiseren, beperkt. 

Er ligt voor ons een belangrijke taak. Wij moeten duidelijk 
maken wat de meerwaarde van ons werk is, wat natuur nu 
zo mooi maakt en welke waarde het heeft voor het woon 
en leefplezier van de mensen. Onze terreinen zijn allemaal 
openbaar, daar kiezen we bewust voor en werken we ook hard 
aan. Daarnaast hebben we samen met de provincie Groningen 
de Pronkjewailtjes gemaakt, de kleine filmpjes die dagelijks 
door RTV Noord worden uitgezonden en waar telkens een 
mooi klein aspect van het landschap en van de cultuurhistorie 
worden belicht. Zo kijk je toch anders naar de kleine dingetjes 
die ons landschap zo de moeite waard maken. Tijdens dit 
jubileum jaar organiseren we ook enkele verhalenfestivals 
waarbij het publiek kan genieten van de natuur en tegelijk naar 
een mooi verhaal uit de streek kan luisteren.
Deze Golden Raand staat in het teken van recreatie. Het 
wordt de hoogste tijd dat we beseffen dat natuur en recreatie 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als we er hard aan 
werken om mensen de waarde van de natuur ‘bewuster’ te 
kunnen laten beleven en dus kunnen werken aan draagvlak 
voor de natuur, wordt de waarde voor uw leefomgeving 
inzichtelijker gemaakt en is er veel gewonnen. 

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap

‘We moeten de Waarde van natuur meer duidelijk maken’



Wat is natuur waard als het publiek er niet van kan genieten? Recreatie en natuur 
gaan hand in hand. Het Groninger Landschap is zich daar zeer van bewust en heeft 
alle terreinen opengesteld voor het publiek. Dat is nadrukkelijk de doelstelling. Het 
kan zijn dat terreinen tijdelijk minder toegankelijk zijn omdat ze worden ingericht 
of omdat het broedseizoen voor de vogels is begonnen. Maar het uitgangspunt is 
dat het publiek het landschap moet kunnen ‘beleven’. Ook bij de inrichting van 
nieuwe gebieden wordt nadrukkelijk met de toegankelijkheid voor het publiek 
rekening gehouden. 

Ook de kwetsbare gebieden kunnen prima voor het publiek worden opengesteld 
terwijl toch optimaal met de natuur wordt rekening gehouden. Het Groninger 
Landschap ziet de oplossing in ‘zonering’: dat betekent dat in terreinen met 
kwetsbare natuur, de bezoekers vooral worden geleid naar de delen waar de 
natuur het minst kwetsbaar is. Daar wordt bijvoorbeeld een wandelroute of een 
kijkvoorziening als een kijkhut of uitkijktoren gemaakt. Een succesvol voorbeeld is 
het Leekstermeergebied, waar wandelaars een prima wandeltocht kunnen maken 
en uitzicht hebben op de rust en broedgebieden van vogels, maar tegelijkertijd op 
afstand blijven zodat de vogels niet worden verstoord.
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‘Welkom’. Dat lezen bezoekers die de 
natuur terreinen van Het Groninger Land
schap betreden. Jansen vindt dat belang
rijk. “Ik hou niet van verbodsborden. 
Bezoekers moeten zich welkom voelen. 
De Groningse natuur is er om te beleven, 
om van te genieten. We zijn er trots op dat 
jaarlijks honderdduizenden mensen onze 
gebieden opzoeken en er rust, natuur en 
ruimte vinden.” Natuur is belangrijk voor 
toerisme en recreatie, stelt Jansen. “De 
behoefte aan natuur neemt bij veel mensen 
toe. Dat is verklaarbaar. Er is de afgelopen 
decennia ontzettend veel natuur verdwe
nen. Vergeleken met vroeger resteren nog 
slechts enkele stroken. Tegelijkertijd neemt 
in steden en dorpen de drukte en het jach
tige bestaan toe. Waar wil je dan heen? Naar 
de natuur, waar het nog stil en rustig is.”
Elk natuurgebied van Het Groninger 
Land schap is toegankelijk. Er zijn tal 
van voorzieningen aangelegd als fiets 
en wandelpaden, vogelkijkhutten, 
picknickplaatsen en bezoekerscentra. 
“Bij de inrichting van een gebied nemen 
we recreatie altijd mee”, vertelt Jansen. 

“We bekijken welke recreatieve kansen 
er liggen. De afgelopen jaren hebben we 
meerdere gebieden ingericht. Neem de 
Kropswolderbuitenpolder. Of Bourtange, 
waar mensen vrij door de open vlakte 
mogen struinen. Vaak is er meer mogelijk 
dan je denkt.” 

Spanningsveld
Toch stelt de natuur soms beperkingen aan 
de recreatie, zegt Jansen. “Recreatie moet 
wel op een verantwoorde wijze gebeuren. 
De recreatiedruk mag de flora en fauna 
niet teveel verstoren. Onze terreinen zijn 
wel natuurreservaten. De natuur staat 
voorop, recreatie is medegebruik. We wil
len voorkomen dat recreatie ten koste gaat 
van de natuurdoelen. Aan de andere kant 
willen we mensen de natuur laten beleven. 
We proberen daarin een juiste balans te 
vinden.” Die balans ligt in elk type natuur 
anders. Het ene terrein kan meer recreatie 
verdragen dan het andere. “In de Ennema
borgh en het Midwolderbos mogen mensen 
overal komen, zelfs dwars door het bos 
struinen. Van schadelijke verstoring is daar 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

juiSte balanS tuSSen natuur 
en recreatie

geen sprake. Ook de konikpaarden struinen 
immers door het bos.”
Voor gebieden als de Klutenplas en de Punt 
van Reide geldt een ander verhaal. Die zijn 
uitermate kwetsbaar, zeker tijdens het 
broedseizoen. “Loop je er doorheen, dan 
vliegen alle vogels op. Daarom is de Punt 
van Reide enkel tijdens excursies bereik
baar.” Tussen deze twee uitersten – het 
Midwolderbos en de Punt van Reide  lig
gen de andere natuurterreinen van Het Gro
ninger Landschap. Vaak is het vinden van 
de juiste balans maatwerk. “Om de kwets
bare natuur te ontzien maken we gebruik 
van zonering. Dan leggen we bijvoorbeeld 
alleen paden aan door de nietkwetsbare 
delen. Zoneren gebeurt meestal subtiel. 
Zitten in het bos reeën of broeden er vogels, 
dan leggen we een boom op het pad, waar
door mensen een ander pad nemen.” 
Af en toe kiest Het Groninger Landschap 
voor een gulden middenweg. Als voorbeeld 
noemt Jansen de aanleg van het fietspad 
langs Harssensbosch dat het hele jaar open 
is, behalve tijdens het broedseizoen. Ze legt 
uit waarom: “Weidevogels kunnen slecht 

tegen verstoring. Langs de provinciale weg 
broeden ze daarom nauwelijks. Dat doen 
ze wel verderop, in de weilanden waar het 
fietspad ligt. Zouden we dat pad tijdens het 
broedseizoen open houden, dan is de kans 
dat broedsels mislukken, veel groter. In het 
Rietdiepgebied beschermen wij in de eerste 
plaats de weidevogels.” In Breebaart geldt 
een soortelijk verhaal. Vlakbij de dijk ligt in 
Breebaart een uitdijende groep zeehonden, 
onder andere met zogende moeders. Jan
sen: “Tijdens de zoogperiode plaatsen we 
op de dijk een kijkscherm, zodat mensen 
de zeehonden wel kunnen zien, maar niet 
verstoren. Na de zoogperiode breken we het 
scherm af.”

draagvlak
Recreanten hebben natuur nodig, maar dat 
geldt ook andersom. “Natuurliefhebbers 
creëren draagvlak voor natuurbeleid. Hoe 
meer mensen genieten van de natuur, 
hoe hoger het op de politieke agenda 
staat”, vertelt Jansen. Ze wijst op de 
desastreuze bezuinigingsplannen van 

het kabinet; een korting van maar liefst 
zestig procent op het natuurbudget. 
“Dat heeft onherroepelijk consequenties 
voor het beheer en de toegankelijkheid 
van terreinen. Minder nieuwe paden, 
minder recreatieve voorzieningen.” Juist 
nu wil Jansen graag iedereen vertellen en 
met eigen ogen laten zien hoe waarde
vol natuurbeheer is. Natuur is niet 
vanzelfsprekend, zegt ze. “De natuur 
behouden gaat niet vanzelf. Het vraagt om 
een goed beheer, anders verdwijnt er juist 
natuur.”
Jansen wil ook de betrokkenheid van 
vooral jongeren bij de natuur bevorderen. 
“Jongeren komen veel minder buiten 
dan vroeger. Wij willen dat jongeren de 
natuur weer gaan ervaren en beleven. Onze 
vrijwilligers organiseren in onze gebieden 
en bezoekerscentra daarom steeds meer 
jeugdactiviteiten. Ook de excursies voor 
volwassenen nemen toe. Dat juich ik toe. 
Jaarlijks organiseren onze vrijwilligers zo’n 
driehonderd excursies, waarmee ze meer 
dan zevenduizend mensen bereiken.”

Gebouwen 
Het welkomstbord geldt niet alleen voor 
natuurterreinen. Ook het cultureel erfgoed 
van Het Groninger Landschap wil Jansen 
meer openstellen voor publiek. “Onze 
prachtige molens, borgen en boerderijen 
zijn een bezichtiging meer dan waard. Bij 
voorkeur geven we ze een openbare functie. 
Onze boerderijen in Breebaart en Noorder
hogebrug zijn al verbouwd tot bezoekers
centra. Binnenkort is de borgschuur van 
Coendersborch aan de beurt, en verhuist 
museum ’t Rieuw naar de naastgelegen 
boerderij.” Nieuw voor Het Groninger Land
schap is haar rol als verhuurder van erf
goedlogies. Boerderij Harssensbosch in het 
Reitdiepdal wordt al enige jaren verhuurd 
als vakantiehuis. Daar komt dit jaar het 
voorhuis van boerderij Kimm als gastenver
blijf bij. Erfgoedlogies heeft vele voordelen, 
stelt Jansen. “We maken de gebouwen 
toegankelijk, en we zorgen voor draagvlak 
omdat mensen ervan genieten. Door de ver
huur creëren we ook een inkomstenbron 
om het onderhoud te financieren.”

De Groningse natuur is in trek bij recreanten. Menigeen trekt er 
geregeld op uit om in natuurterreinen te wandelen of te fietsen. 
Rita Jansen, directeur van Het Groninger Landschap, juicht dat toe. 
Ze nodigt iedereen met nadruk uit. “Natuur en recreatie gaan 
goed samen. Met zonering zorgen we voor een juiste balans. 
Sommige delen zijn geschikt voor recreatie, andere 
zijn dermate kwetsbaar, dat we ze echt moeten 
beschermen.”

Links: Wester-

broekstermadepolder

Rechts: Zuidlaarder-

meer  



Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Dat Het Groninger Landschap haar natuurgebieden zoveel 
mogelijk openstelt voor publiek is prima, vindt Dirk Nijdam van 
Marketing Groningen. Maar Het Groninger Landschap kan volgens 
hem samen met Marketing Groningen meer doen om de toeristen 
en recreanten naar de provincie te trekken, hen bij de hand te 
nemen en in de watten te leggen. Maar hoe verhoudt een stijgende 
bezoekersstroom zich tot het behoud van de natuur?

dirk nijdam, marketinG 
GroninGen: ‘Gezamenlijk 
kunnen We meer doen voor 
recreanten’ Reitdiepgebied

Onder: Dirk Nijdam, 

Marketing Groningen

Kiekkaaste bij  

Nieuwe Statenzijl

De natuur in de provincie is een 
zeer belangrijke toeristische 
 trekker, aldus Nijdam, die direc
teur is van Marketing Groningen, 
de organisatie die de provincie in 
binnen en buitenland promoot. 
Marketing Groningen heeft een 
nauwkeurig profiel gemaakt van 
de bezoekers van Groningen en 
hun interesses. Dat levert niet 
alleen interessante maar ook voor 
promotiedoeleinden zeer bruik
bare gegevens op. Het zal niemand 

verbazen dat het niet de jetskifanaat of de allinclusivetoerist is, 
die tot de geïnteresseerden in het landschap en de cultuur van de 
provincie gerekend kunnen worden.
“Uit analyse van het product  de provincie Groningen  komt naar 
voren dat de regio het meest te bieden heeft aan personen die 
voldoen aan het profiel van ‘de geïnteresseerde Nederlander’”, ver
klaart Nijdam. Het is tot in detail uit te tekenen welke mensen qua 
houding, belangstelling en gedrag tot die categorie behoren. Zelfs 
tot op het niveau van de auto die men rijdt (een Volvo stationwa
gen), wat voor spullen men in huis heeft (design in de huiskamer, 
boven mag Ikea ook), waar ze in kamperen (een De Waardtent) en 
hoe ze met hun familie omgaan (tamelijk hecht). En  niet on
belangrijk – de geïnteresseerde Nederlander is bovengemiddeld 
opgeleid en verdient navenant. “Leeftijd is overigens een factor van 
minder belang”, gaat Nijdam verder. “Er zitten veel babyboomers 
in de groep, maar het betreft ook jongere mensen, die bewust en 
betrokken leven. Bij elkaar gaat het om circa 1,8 miljoen Nederlan
ders. Het zijn mensen die verwonderd raken wanneer ze voor een 
middeleeuws kerkje staan, er de achtergronden van willen weten 
en het geweldig vinden wanneer ze de sleutel bij de beheerder kun
nen halen om binnen te kijken.”

Spanningsveld
Vertaald naar toerisme en landschap, komt naar voren dat het men
sen betreft die zeer geïnteresseerd zijn in natuur, daar ook tijd aan 

spenderen en bukken wanneer ze op een bijzondere paddenstoel 
stuiten. De doelgroep fietst en wandelt bovendien graag. 
“Daar doet zich een spanningsveld voor”, stelt Nijdam vast. “Wan
neer ik het plat zeg: het is namelijk ook een eigenwijze groep. Men 
trekt graag de bossen en de velden in, maar denkt ook te weten wat 
goed is voor de natuur. Ze gaan er zonder meer vanuit dat ze ge
bieden kúnnen intrekken. Dat betekent dat ze in het broedseizoen 
rustig een vogelgebied binnenlopen, ze weten immers wel hoe ze 
zich ten opzichte van broedende vogels dienen te gedragen.”
Behalve een tikje eigenwijs is de bovengemiddeld opgeleide, prima 
verdienende, zelfbewuste, geïnteresseerde Nederlander ook een 
beetje verwend. Nijdam: “Men wil dat gebieden goed zijn beweg
wijzerd, dat de meest interessante aspecten duidelijk worden uit
gelicht. Deze mensen zijn gek op goede en informatieve bezoekers
centra. Tevens wil men een lekker kopje koffie kunnen drinken.”

in goede banen 
Dat zijn zaken waar een natuurbeheerder als het Groninger Land
schap rekening mee moet houden, aldus Nijdam. Deze bezoekers 
moeten ten eerste goed worden begeleid. Daarnaast moet hen wat 
extra’s worden geboden, waarbij vooral goede informatievoorzie
ning en goede horeca wordt gewaardeerd. 

“Je moet ze een beetje helpen”, vult Nijdam aan. “Het laatste dat 
deze bezoekers willen, is dat ze bij thuiskomst horen dat ze het 
mooiste fotoplekje of die fraaie vogelkijkhut hebben gemist. Je 
moet ze als het ware door het gebied heentrekken.” Nijdam vindt 
het nieuwe bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap in de 
Koningslaagte, in het Reitdiepdal een goed voorbeeld van hoe een 
gebied op de juiste manier kan worden ontsloten. Iemand die dit 
mooie stukje Groningen wil verkennen weet nu precies waar hij de 
ontdekkingstocht moet beginnen. “Hoe beter bezoekers worden 
begeleid en gefaciliteerd, hoe tevredener ze zijn en hoe minder 
spanning het oplevert ten opzichte van natuurwaarden. Hier ligt 
een taak voor beheerders als Het Groninger Landschap.”
Eén voordeel: met massatoerisme zal Groningen niet snel te maken 
krijgen. Het aantal bezoekers stijgt weliswaar gestaag, maar zal ook 
de komende tijd zonder problemen beheersbaar blijven.
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authenticiteit behouden 
Het uitgangspunt van Het Groningen Landschap ten opzichte van 
toerisme en recreatie laat zich het beste omschrijven door: ja, tenzij 
de natuurwaarden in de knel komen. “Daarin zijn we het eens”, 
reageert Nijdam. “Vanuit toerisme geredeneerd, willen we dat de 
natuur zoveel mogelijk is opengesteld. Maar we willen eveneens 
dat die natuur er over tien jaar ook nog is. Wat wij belangrijk 
vinden is dat op de lange termijn de authenticiteit en de kracht van 
het landschap behouden blijven. Want dat zijn de waarden die van 
belang zijn voor de promotie van het gebied.”
Nijdam constateert dat natuurbeheerders hier hun rigide houding 
van voorheen hebben laten varen. “Dat geldt voor Het Groninger 
Landschap en zelfs voor een organisatie als Staatsbosbeheer”, aldus 
Nijdam. “Die partijen begrijpen even goed als wij dat er ook een 
tussenvorm mogelijk is waarbij natuur en toerisme samen gaan. 
Wij vinden dat natuur vooral een succes is wanneer mensen ervan 
kunnen genieten. Met goede bewegwijzering en goede fietspaden 
kan dat op een verantwoorde manier. Niet alles wat je in de natuur 
doet, betekent dat de zaak wordt verpest. Tegelijkertijd snappen 
wij heel goed dat je in een broedseizoen beter niet tussen de vogels 
door kunt fietsen.”
Wat dat laatste betreft: dat moet je slim communiceren, tipt 
 Nijdam terloops. Niet zeggen dat het fietspad een paar maanden 
per jaar dicht is, maar benadrukken dat het mogelijk is dat hele 
 bijzondere gebied jaarlijks enkele maanden per fiets te door
kruisen.  

visje in zoutkamp
Al doen natuurbeheerders steeds meer om de groep geïnteres
seerden op de juiste manier te benaderen, stelt Nijdam vast, 
maar door samen op te trekken kan er meer en beter, vindt hij 

Hoe promoot je GroninGen?

Stad en provincie Groningen vergen elk een eigen benadering. 

Voor de stad ligt het accent vanzelfsprekend meer op cultuur, 

shopping en uitgaan. Voor de provincie geldt het landschap als 

sterk punt. “Daarbij communiceren we niet vanuit de gedachte 

dat het landschap rust en ruimte uitstraalt, dat wordt niet aan-

trekkelijk gevonden”, legt Dirk Nijdam van Marketing Groningen 

uit. In de promotie mijdt die organisatie daarom het clichébeeld 

van de lange rechte lijnen, uitgestrekte akkers en een oneindige 

brede horizon. Dat wekt de indruk dat er niks te doen is. Nijdam: 

“We tonen daarom juist het ingerichte landschap, met de borgen 

en de maren met kanovaarders.” Rust en ruimte telt overigens 

wel, vult Nijdam aan, maar dan meer geredeneerd vanuit de 

mensen zelf, die willen onthaasten. “Wij willen laten zien dat 

de natuur gevarieerd is en dat Westerwolde heel anders is dan 

Noord-Groningen.”

ook. “Het Groninger Landschap ontwikkelt gebieden en maakt ze 
toegankelijk. Wij kunnen dat weer gebruiken in onze promotie.” 
En de Groninger zelf dan, wordt die ook meegenomen in de 
plannen van Marketing Groningen? Zeker, antwoordt Nijdam. “We 
proberen de bijzondere plekjes ook bij de Groningers zelf onder de 
aandacht te brengen. Zo willen we bijvoorbeeld de stadjers meer 
de provincie in laten trekken, en dan niet alleen om een visje te 
eten bij Zoutkamp. Ook hier ligt ruimte voor samenwerking tussen 
Marketing Groningen en Het Groninger Landschap.” 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Een nieuw fietspad maakt het Rondje Zuidlaardermeer, een 
fietsroute van 18 kilometer rond het meer, nóg mooier. Fietsers 
hoeven bij Wolfsbarge niet meer langs de provinciale weg, maar 
kunnen straks al slingerend door het kersverse natuurgebied hun 
rondje vervolgen. Michel Krol, rayonbeheerder van Het Groninger 
Landschap, toont ons het fietspad, de natuurwaarden en de 
afwegingen die hij tussen beide moest maken.
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De inrichting van Wolfsbarge, een nieuw 
natuurterrein aan de oevers van het 
Zuidlaardermeer, is in volle gang. Spe
ciale plagmachines hebben de bovenste 
laag afgeschraapt en een kale zandbodem 
achtergelaten. Grote delen van het gebied 
staan blank. “Over een paar jaar liggen 
hier prachtige rietvelden”, voorspelt Krol. 
Hij staat in Wolfsbarge bij een betonnen 
pad dat midden in het weiland stopt. “Dit 
fietspad wordt voor deze zomer doorge
trokken tot de weg”, legt hij uit. Over het 
fietspad is het nodige te doen geweest. De 
gemeente wilde liever een pad op de dijk 
die vlak langs het Zuidlaardermeer lag. Het 
Groninger Landschap zag dat niet zitten. 
“Wij wilden de dijk juist weghalen, zodat 
het water van het meer weer landinwaarts 
kon komen en we een leefgebied voor de 
roerdomp konden creëren. Net als twee
honderd jaar geleden, toen het Zuidlaar
dermeer veel groter was dan nu. Nu de dijk 
weg is, stroomt het Zuidlaardermeerwater 
via geulen het gebied in. En met het water 
hopelijk ook de snoeken die zich hier voort 
kunnen planten”, vertelt Krol. 

Fietsers en wandelaars op de dijk zouden 
de vogels bovendien teveel verstoren. Krol 
legt uit: “Dit is een klein natuurgebied 
van 37 hectare. Leg je tegen de rietlanden 
een verhoogd pad aan, dan blijft er weinig 
rust over. Het zou de doodsteek beteke
nen voor de oeverlanden.” Het Groninger 
Landschap koos voor een tussenweg; een 
nieuw slingerend fietspad over de hoge kop 
in het midden van het gebied. Vanaf het 
pad krijgt de bezoeker een fraai panorama 
voorgeschoteld. In de verte blinkt het water 
van het Zuidlaardermeer. Krol is gemengd 
over het pad. Vanuit natuuroogpunt had hij 
liever helemaal geen fietspad gezien, maar 
hij begrijpt de recreatieve aanwinst voor 
het Rondje Zuidlaardermeer, de fietsroute 
van 18 kilometer rond het Zuidlaardermeer. 
“Dit was nog één van de ontbrekende delen. 
Fietsen mensen met de klok mee, dan loopt 
het fietspad vanaf Leinwijk nu via Wolfs
barge door naar het zuiden.”

zaagbekken 
Het fietspad door Wolfsbarge toont de 
spagaat, waarin Krol zich af en toe bevindt. 

Aan de ene kant wil hij dat iedereen de 
natuurterreinen beleeft, aan de andere 
kant moet hij opkomen voor de natuur. Als 
rayonbeheerder is dat immers zijn primaire 
taak. “Komen wij niet op voor de natuur, 
dan doet niemand dat. De natuur heeft zelf 
geen stem. Leggen we overal maar paden 
aan, dan verstoren we de natuur en gooien 
we het kind met het badwater weg.” 
Verstoring gaat vooral de vogels aan, laat 
Krol weten. Hij tuurt door zijn verrekijker 
naar een groep grote zaagbekken. De aan
wezigheid van deze viseter duidt op visrijke 
wateren. De mannetjes zijn spierwit, met 
een zwartgroene kop en een lichtroze sna
vel. “Deze zaagbekken overwinteren hier. 
Om straks duizenden kilometers te vliegen 
naar NoordScandinavië en Noordwest
Rusland om te broeden, moeten ze goed 
eten. Opvliegen omdat ze verstoord 
worden, kost waardevolle energie. Dat 
geldt voor alle overwinteraars en trekvo
gels. De vogels gebruiken ons gebieden 
als tankstations.” Planten ondervinden 
veel minder last van recreanten, zegt Krol. 
Sommige soorten hebben er zelfs baat bij. 

Tredplanten als smalle weegbree en ma
deliefjes houden van betreding. Hoe meer 
mensen er lopen, hoe beter ze het doen. 
Mooi voorbeeld van hoe planten profiteren 
van paden zijn ook de Waddeneilanden. 
“Dankzij het kalk uit de schelpenpaden 
groeien daar uitermate zeldzame planten 
naast het fietspad. Voor die planten moeten 
ze er méér schelpenpaden aanleggen”, lacht 
Krol. “Helaas wordt daar tegenwoordig alles 
geasfalteerd.”

palingrokerij 
We vervolgen het Rondje Zuidlaardermeer 
richting De Groeve. Vooral ’s zomers fietsen 
hier veel mensen. Het hele Zuidlaarder
meergebied werkt volgens Krol als een 
magneet op recreanten. Op het meer wordt 
veel gezeild en gevaren, op de zandstran
den spelen kinderen en liggen mensen te 
zonnebaden. Krol juicht dat toe. “Het is 
een prachtige streek, zeker nu steeds meer 
van onze natuurgebieden zijn ingericht. 
Voor de fietsroute is de zelfbedieningspont 
bij de palingrokerij een attractie. Fietsers 

kunnen er tussen 1 april en 1 oktober zelf 
het Drents Diep oversteken.” Krol raadt 
aan om niet het ‘kleine’ rondje te nemen, 
maar het ‘Groot Rondje Zuidlaardermeer’ 
van 26 kilometer. “Die voert ook langs de 
Westerbroekstermade en de Kropswolder
buitenpolder. Vooral het pad dwars door de 
Kropswolderbuitenpolder is fenomenaal. 
In 2006  toen de inrichting gereed was 
 hadden we nooit voorzien dat het zo’n 
succes zou worden. Bonte strandlopers, 
groenpootruiters, bosruiters; ontzettend 
veel onverwachte vogelsoorten laten zich 
zien. Zelfs een zeearend en een purperrei
ger. Bijna onNederlands. De enorme schaal 
van het gebied laat het fietspad toe. Voor 
de vogels blijft meer dan voldoende ruimte 
over.”

illegale activiteiten
Wat de natuur vooral verstoort, zegt Krol, 
zijn illegale activiteiten. Kitesurfen bijvoor
beeld, waarbij surfers zich door een vlieger 
laten trekken. “Kitesurfers en surfers zie je 
vooral in de zuidoosthoek van het Zuid

laardermeer, waar het ondiep is. Vallen ze 
van hun plank, dan kunnen ze makkelijk 
weer opstappen. Net in die hoek broeden 
kritische soorten, zoals porseleinhoen en 
roerdomp, die slecht tegen verstoring kun
nen. Kitesurfen mag niet op het meer, maar 
er wordt weinig tegen opgetreden. Dat geldt 
ook voor loslopende honden  letterlijk 
een verschrikking voor vogels  en boten 
die in de natuurlijke rietoevers aanleggen.” 
Krol zou graag zien dat overtreders stevig 
worden aangepakt. “Al die activiteiten 
zijn niet voor niets verboden. Het Gronin
ger Landschap heeft één buitengewoon 
opsporingsambtenaar (boa) die bonnen 
uitschrijft, maar hij moet zijn aandacht 
over alle Groningse terreinen verspreiden.” 
Niet altijd trapt Krol op de recreatierem. In
tegendeel zelfs. “Het Groninger Landschap 
doet juist heel veel aan recreatie. Het zit in 
onze genen. Rond het Zuidlaardermeer ligt 
een dicht netwerk van fiets en wandelpa
den, er staan twee hoge uitkijktorens en 
onze vrijwilligers organiseren wekelijks 
activiteiten voor recreanten.” 

Links: roerdomp

Rechts: porceleinhoen



 organisatie. Maar dat is geen oplossing 
voor de lange termijn want we willen dit 
soort gebouwen toch een goede functie 
geven en wellicht openstellen voor het 
publiek. Inmiddels is het voor mij wel dui
delijk. Óf we zetten het boerderijtje in als 
beheerboerderij, of we verbouwen het en 
verhuren het als recreatiewoning. Daarvoor 
ligt die boerderij op een prachtige plek, 
vlakbij Garnwerd, midden in het landschap 
en langs de Pieterpadroute.” 

broedseizoen
Het Groninger Landschap werkt inmiddels 
zeer actief aan het verbouwen van panden 
tot recreatiewoning. Dokter: Harssensbosch 
is een succesvol voorbeeld van hoe het kan. 
Die boerderij is met uitzondering van het 
broedseizoen, het hele jaar door verhuurd. 
We hebben recent het perceel naast ons be
zoekerscentrum Reidehoeve bij  Termunten 
gekocht om de ontsluiting van het gebied 
te verbeteren Bij dat perceel hoort ook een 
boerderijtje. Dat pand verbouwen we dit 
jaar tot een vakantiewoning voor 8 tot 12 
personen. Dan is er een boerderij aan de 
Oudeweg naast de Coendersborch. Die 
wordt nu verbouwd. De bedoeling is het 
voorhuis als erfgoedlogies te verhuren 
vanaf 2012.”

Het boerderijtje in Harssensbosch is het 
enige monumentale pand dat Het Gronin
ger Landschap als vakantiewoning ver
huurt. Vooralsnog. Want inmiddels wordt 
meer erfgoed verbouwd om als vakantie
woning te verhuren. “Dat is overigens geen 
doel op zich”, aldus Hugo Dokter, hoofd 
Algemene Zaken van Het Groninger Land
schap. “De herbestemming van erfgoed is 
een logisch vervolgprobleem als je je richt 
op het beschermen van de beeldbepalende 
gebouwen. Leegstand is achteruitgang. 
Je wilt dit soort panden voor het publiek 
bewaren en beschermen, en dus moet je er 
ook wat mee doen. We hebben daarvoor ja
renlang geen gericht beleid gehad. Daarom 
staat een pand als Klein Garnwerd, een 
boerderij aan de rand van Garnwerd al jaren 
in gebruik bij Carex, een antileegstand 

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman

Wat te doen met erfgoed? Het Groninger Landschap krijgt de 
afgelopen tijd steeds meer monumentale panden in beheer maar 
daaraan gekoppeld is altijd de onherroepelijke vraag:  
‘Wat gaan we met de gebouwen doen?’. 
Het Groninger Landschap kijkt steeds serieuzer naar de mogelijk
heid om erfgoed als recreatiewoning in te zetten en het zo als 
het ware ‘terug te geven’ aan het publiek. In Drenthe is dat 
inmiddels al een beproefd en succesvol recept gebleken.  

blauwe Stad 
Het Groninger Landschap heeft zo meer 
panden in bezit waarvoor een steeds duide
lijker visie is ontstaan, mede als gevolg van 
toeristischrecreatieve ontwikkelingen in 
de regio. Een voorbeeld zijn de twee huisjes 
vlakbij de Ennemaborgh in Midwolda. Die 
worden nu als woonhuis verhuurd, maar 
voor het toekomstige gebruik worden nu 
al plannen gemaakt. Dokter: “We kun
nen ze inpassen in het totale plan voor 
het landgoed en ze daarin een ondersteu
nende functie geven. Dat idee bestond al 
langer. Maar de laatste tijd ontstaat ook 
steeds meer het idee om ze op termijn te 
verhuren als recreatiewoning. Het gebied 
is er rijp voor. Twintig jaar geleden was 
Oost Groningen als vakantiebestemming 
niet zo populair maar er is inmiddels veel 
veranderd. Met de ontwikkeling van de 
Blauwe Stad zijn er veel meer recreatieve 
mogelijkheden. We merken dat de recreatie 
in dat gebied toeneemt en dat rechtvaardigt 
bijvoorbeeld ook het inrichten van een 
informatiepunt in het Koetshuys op het 
borgterrein, in combinatie met een hore
cafunctie. Maar we kunnen de huisjes in de 
toekomst dus ook prima betrekken bij de 
toeristische en recreatieve ontwikkelingen 
in het gebied. 

verHuur erfGoed alS 
vakantieWoninG Wordt 
SteedS Serieuzer optie

Boven: de boerderij 

aan de Oudeweg in Nuis

Onder: Boerderijtje in 

Harssensbosch

Sympathieke bestemming
Dokter wijst er met klem op dat het niet de 
bedoeling is om recreatief ondernemer te 
worden. “Maar we moeten wel een goede 
invulling voor ons erfgoed vinden. Dat is 
ons hoofddoel en dat kan op diverse wijzen 
worden ingevuld. Je kunt je erfgoed de 
functie geven als bezoekerscentrum zoals 
we deden met ons bezoekerscentrum bij 
Noorderhoogebrug. Je kunt ook denken aan 
een museale invulling zoals we met mu
seum ’t Rieuw hebben afgesproken over het 
gebruik van de schuur van boerderij bij de 
Coendersborch. En zo is ook de functie van 
recreatiewoning slechts een mogelijkheid. 
Het is alleen wel een mogelijkheid die we 
de laatste tijd serieuzer onderzoeken en ook 
uitvoeren. De functie van recreatiewoning 
is in mijn ogen een sympathieke bestem
ming. Je geeft het als het ware terug aan het 
publiek en legt daarmee een goede basis 
voor het behoud van de gebouwen.
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Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Tevreden kijkt rayonbeheerder René Oosterhuis naar het terrein 
van de Coendersborch in Nuis. De hele historische buitenplaats 
wordt gerenoveerd. De borg en de twee flankerende boerderijen 
worden hersteld, maar ook de historische landerijen hebben de 
afgelopen maanden een grondige opknapbeurt gehad. Zo zijn de 
lanen gesnoeid en tussen de borg en de boerderij is een nieuwe 
parkeerplaats aangelegd. De oude parkeerplaats voor de borg 
vervalt dan zodat er meer zicht komt op de borg. “Alles eigenlijk 
voor het publiek”, lacht Oosterhuis. “Dit gebied wordt intensief 
gebruikt door de mensen die hier wonen. We zitten tegen het dorp 
Nuis aan, logisch dat de recreatiedruk groot is, zeker in het bos 
achter de borg.” 

“mijn Hond doet nikS!”
D E  L O S L O P E N D E  H O N D ;  E E N  m E N T A L I T E I T S k w E S T I E

uitkijktoren 
In het Leekstermeergebied, een andere 
deel van het rayon van Oosterhuis, speelt 
het probleem van de loslopende honden 
minder. “In dit gebied hebben we een 
zonering ingevoerd. Een groot deel van 
het terrein is voor wandelaars afgesloten 
omdat het een belangrijk rust, broed en 
foerageergebied is voor ganzen, zwanen 
en weidevogels. Wel organiseren we er  
onder strikte begeleiding  één of twee keer 
per jaar een excursie. Daarnaast hebben 
we ervoor gekozen wandelaars een mooie 
gelegenheid te geven om het gebied te 
zien vanaf Hooilanden 12 in Lettelbert. 
Van daaruit kunnen wandelaars de 

Lettelberterpetten in. Een rondwandeling 
van drie kilometer, met onder meer 
een vogelkijkhut langs een vogelrijke 
waterplas en een uitkijktoren met een 
geweldig uitzicht over het Leekstermeer 
en de gevarieerde oeverzones. Men 
kan eigenlijk het hele gebied ‘beleven’, 
terwijl we er een relatief klein deel voor 
gebruiken. De natuur heeft daar weinig 
nadeel van.” De zonering werkt goed, 
aldus Oosterhuis. “Ruiters mogen hier 
niet komen en ook mountainbikers 
mijden het terrein vanwege de zompige 
ondergrond.” Oosterhuis houdt wel de 
discussie in de gaten die geregeld opkomt: 
“Om de zoveel tijd komt weer de vraag om 

een snelle fietsverbinding tussen Leek en 
Groningen. Die wil men dwars door dit 
gebied aanleggen. Daar zullen wij nooit 
aan meewerken want het gaat ten koste van 
de natuur. Zowel weidevogels als ganzen 
hebben een gebied nodig waar ze rustig 
kunnen leven en daarom is de zonering 
zo belangrijk. Het fietspad is niet sneller 
en bovendien zal het dicht moeten in het 
broedseizoen. Je ziet bij Harssensbosch dat 
dat voor langdurige ophef zorgt. Dat gaat 
nooit goed. Bovendien zou betekenen dat 
de recreatieve fietser niet meer door het 
dorp Lettelbert komt. Dan isoleer je zo’n 
dorp en haar recreatieve voorzie
ningen.”

Oosterhuis steunt de openstelling van de 
terreinen voor de recreatie, maar benadrukt 
wel de een hele vervelende bijkomstigheid: 
zeker in het Coendersbosch: de Hond. Of 
beter: de mentaliteit van vele eigenaars. 
“Een veelgehoorde reactie is, ‘waar heb je 
het over, het is bosgebied, laat die honden 
lekker rennen.’ En ja, heel veel honden 
doen niets, zijn goed opgevoed of worden 
keurig aan de lijn gehouden. Maar er is 
altijd wel één hondeneigenaar wiens hond 
gigantische schade aanricht aan de na
tuur, broedende vogels verstoort of reeën 
opjaagt. De eigenaren zelf zijn er blijkbaar 
blind voor. De grap is, dat als mensen me 
in het bos zien aankomen opeens de hond 
snel aan de lijn wordt gedaan. Men weet 
het dus allemaal best, maar licht er bewust 
de hand mee. De consequenties zien ze 
niet en dus ‘is’ die er niet. Dat is toch een 
mentaliteitskwestie.” 

ongewenst besprongen 
Het afgelopen jaar is een ijsvogelnest in het 
gebied vernield door een hond. De vogel 
heeft zich niet meer laten zien. Rennende 
honden door de braamstruiken en andere 
lage bosjes vernielen nesten van zangvo

gels, maar verstoren ook het grotere wild, 
zoals pasgeboren reeën. In Drenthe kwam 
vorig jaar een bouvier met een reekalf in 
zijn bek het bos uitrennen. Het kalf heeft 
het niet overleefd. Het is een extreem geval, 
maar het kan zomaar ook in het Coenders
bosch of het Nanninga’s bos gebeuren. Daar 
liggen de reekalven soms vlakbij de wan
delpaden in de struiken. Het beschermen 
zeker waard, aldus Oosterhuis. Een groot 
aantal hondeneigenaren laat ondanks de 
oproep om de hond aan de lijn te houden, 
het beest lekker door het bos ravotten. 
“Zo’n 80% van de eigenaren doet dat”, aldus 
Oosterhuis. “Aanspreken helpt eigenlijk 
niet.  ‘Oh, ik heb het bordje niet gezien’, of 
‘mijn hond doet niks’ of ik krijg een grote 
mond. En hoe goed je ook uitlegt dat het 
beter voor de natuur is als de hond aange
lijnd is, het interesseert ze gewoon niet. 
Maar het gaat niet alleen om de natuur. Het 
is ook gewoon sociaal om op te letten dat 
je hond geen schade aanricht of lastig is. 
Fietsers en wandelaars worden soms door 
andermans enthousiaste hond ongewenst 
besprongen en kleine kinderen worden 
bang van grote loslopende honden.”

experiment
Het probleem van de loslopende honden 
speelt wat Oosterhuis betreft vooral rond 
het Coendersbosch en het Iwema Steen
huis. Een experiment om zones in te stellen 
waar men de hond wel vrij kon laten lopen, 
is onlangs beëindigd omdat het niet werkte. 
“Experiment of niet, voor veel hondenei
genaren verandert er niets. Men wandelde 
gewoon het bos en de gebieden in waar we 
juist de natuurwaarden wilden ontzien. Als 
niemand zich eraan houdt dan is het expe
riment dus mislukt. Toen we meldden dat 
we ermee stopten en het algehele aanlijn
gebod weer invoerden, kregen we een hoop 
klachten, maar net zoveel steunbetuigin
gen van mensen die zich ook ergeren aan 
loslopende honden. Ik ben een voorstander 
van recreatie, en ik heb niets tegen honden. 
Maar we móeten de mensen aanspreken 
als ze hun hond los laten rondrennen en 
eventueel op de bon slingeren als uiterste 
maatregel. Ondanks het verbale geweld dat 
je dan losmaakt. Helaas. Maar anders is het 
hek van de dam en zullen ook de mensen 
die hun hond wel aan de lijn houden het 
niet meer begrijpen.”
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Vraag een randstedeling of zelfs een stadjer wat hun ideeën over 
OostGroningen zijn en tien tegen één krijg je een verhaal over 
een vlak en saai landschap met eindeloze graanvelden, met bij
be horende industrie en een stugge bevolking. Een ritje door het 
landschap en een bezoek aan een plaatselijke uitbater van een bed 
& breakfast, horecagelegenheid of galerie, maken korte metten met 
die vooroordelen. Het landschap is gevarieerd, met indrukwek
kende vergezichten, afgewisseld door water en bos. En de mensen 
die je spreekt zijn trots op hun omgeving en willen die trots graag 
met de bezoeker delen. Diet Faber is zo’n ondernemer. In het 
dorp Oostwold bestiert zij  samen met haar zoon Pitch & Putt Golf 
Oostwold. Daarnaast is Diet voorzitter van ‘Het Blauwe Lint’, een 
door Europees LEADER geld, provinciale en gemeentelijke bijdrage 
ondersteund initiatief waarin dertig ondernemers uit de regio de 
handen ineen hebben geslagen om het Oldambt als recreatiegebied 

op de kaart te zetten. “Kijk eens om je heen wat een landschap”, 
zegt Diet, terwijl ze een gebaar maakt naar het indrukwekkende 
vergezicht dat zich rond het golfterrein uitstrekt. “De hele regio is 
eigenlijk één grote tuin. Alles is hier te vinden: water, bos, lande
rijen en natuurlijk prachtige luchten. We missen nu alleen nog veel 
mensen die hiervan komen genieten.”

tuinenproject
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, lijkt het motto van Diet als 
ze het over recreatie rond het Oldambtster meer heeft. Maar hoe 
verhoudt zich dat tot de rust en ruimte die toch grote attracties 
zijn van dit gebied? “Geen probleem”, zegt Diet. “Zelfs als het 
aantal recreanten fors toeneemt, hebben we ruimte genoeg. In het 
Oldambt alleen al zijn bijvoorbeeld twintig bed & breakfasts. Vaak 
zijn het sfeervolle, monumentale boerderijen. Bezoekers krijgen 

Het landschap rond de Blauwe Stad behelst behalve mooie 
natuurgebieden en eindeloze wolkenluchten ook veel 
mogelijkheden voor de recreant. Niet iedereen verwacht dat. 
Volgens Diet Faber, ondernemer in Oostwold en voorzitter van 
ondernemerscollectief ‘Het Blauwe Lint’, is haar regio één van de 
best bewaarde geheimen van Nederland. Een geheim dat zij en haar 
collegaondernemers graag prijsgeven.

Het blauWe lint: 
recreëren en ondernemen 
rond de blauWe Stad

uit eerste hand de beste tips voor interessante en leuke dagjes uit. 
Wij moeten er als Het Blauwe Lint alleen voor zorgen dat het in 
orde is met de faciliteiten en dat er volop te doen is. De plannen 
daarvoor maken we in werkgroepen. Een aantal van ons is bezig 
met arrange menten, anderen bedenken en organiseren evenemen
ten en een derde werkgroep denkt na over het verbeteren van de 
infrastructuur. We kunnen snel en goed handelen, omdat we veel 
disciplines in huis hebben. We hebben hotels, bed & breakfasts, 
restaurants en andere horecagelegenheden, sportieve activiteiten 
en kunst en cultuur.”
Het Blauwe Lint werkt op dit moment samen met Het Groninger 
Landschap, Landschapsbeheer Groningen,  Slingertuinen, Hoog
eland op de kaart, Stichting Oude Groninger kerken, stichting 
Museumhuis Groningen, Toeristische aanjagers Westerkwartier, 
Waar Westerwolde, Veenkoloniaal Goud, Het Tuinpad op en Groei 
en bloei, marketing Groningen en de Stichting Erven de Jager 
aan een tuinenproject. Diet: “Het Oldambt heeft enorm veel oude 
hoeves met traditionele slingertuinen en een aantal landgoederen. 
Veel van deze tuinen worden weer in hun oude glorie hersteld. We 
werken aan een tuinenroute, die in het Rosarium van start gaat. Er 
komen ook arrangementen waarbij we tuinen gaan verbinden met 
cultuur en historie, muziek en toneel, fietstochten en wandelrou
tes en beelden en schilderijen.”
Het Blauwe lint werkt niet alleen samen met andere op toerisme en 
recreatie gerichte organisaties in eigen gebied, zoals het kunste
naarscollectief De Graanrepubliek, maar ook met organisaties in 
naburige gebieden. Diet: “Regelmatig wisselen we ervaringen uit 
met ondernemersorganisaties als Waar Westerwolde en Veenko
loniaal Goud om het aanbod in de verschillende regio’s in Oost
Groningen op elkaar af te stemmen.” 

fietsen en varen
Het Groninger Landschap is eigenaar van mooie natuurgebieden en 
een borgterrein in het Oldambt. De stichting hecht aan de samen
werking met ondernemers omdat het een goede basis is om zoveel 
mogelijk mensen te kunnen laten genieten van de natuur. Ook voor 
Het Blauwe Lint is de binding met landschap en natuur belang
rijk. Het is die factor die de recreatiebedrijven bindt, aldus Diet. 
 “Mensen van buiten de provincie, maar ook uit de stad  Groningen 

zijn vaak verbaasd over de variëteit van het landschap. Dat is wat 
we vooral moeten promoten. Als ze eenmaal hier zijn, dan kunnen 
we hen dagenlang bezighouden met natuur en cultuurbeleving.” 
Ze pakt er een folder bij met de naam ‘Er is méér  in ’t Oldambt’. 
Hierin stellen de aangesloten bedrijven zich voor. Het is een 
mix van cultuur, horeca en natuur. Veel van de uitbaters zijn in 
prachtige oude panden gevestigd en serveren regionale producten. 
“Wij adviseren de bezoekers om het rustig aan te doen. Maak een 
boottocht op het meer, of pak de fiets en ga op ontdekkingstocht. 
Er is altijd wel een rustpunt in de buurt waar je lekkers uit de regio 
kunt eten en drinken, iets kunt bezichtigen of sportief bezig kunt 
zijn. En als je geen fiets hebt meegenomen en de verhuurders zijn 
gesloten, dan hebben we onze eigen fietsen. Het Blauwe Lint heeft 
veertig fietsen aangeschaft en verdeeld onder de leden. Er is dus 
altijd vervoer.”

landelijke aandacht
De promotie voor recreëren in het Oldambt wordt serieus aange
pakt door Het Blauwe Lint. Samen met organisaties als Marketing 
Groningen en het VVV proberen zij aandacht te krijgen in lande
lijke dagbladen en zelfs op de landelijke tv. Diet: “In De Telegraaf 
stond dat het Oldambt de enige gemeente is waar je vlak bij elkaar 
een vliegveld, een haven en een golfbaan vindt. Ze schreven dat je 
hier naast rust en ruimte, ook een goede infrastructuur vindt. Door 
de aandacht van de landelijke media kunnen we afrekenen met 
eventuele misvattingen over Oost Groningen en de bewoners. We 
zijn niet stug en de omgeving bestaat uit zoveel meer dan eindeloze 
graanvelden.”
Diet is duidelijk trots op haar regio. Bij het opzetten van haar 
bedrijf realiseerde ze zich dat een golfbaan een duidelijk stempel 
drukt op de omgeving. Om negatieve invloeden zo veel mogelijk 
in te perken, ging ze bedachtzaam te werk. “We hebben de pitch & 
puttbaan ingericht als een traditionele slingertuin. Als voorbeeld 
hebben we een originele foto uit 1932 gebruikt. Het is een baan 
geworden met slingerpaden, die aan weerszijden een karakteris
tieke aarden wal heeft. Zo versmelt de baan mooi in de omgeving. 
Het is een voorbeeld van hoe we als ondernemers respect tonen 
voor onze omgeving. Wij houden rekening met het land en niet 
andersom.”

Boven: Diet Faber

Rechter pagina, 

links: grauwe  

kiekendief

Midden: water-

ranonkel

Rechts: grauwe 

klauwier 

Tekst  Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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HOUWERZIJL

< START

was de tocht van hemelsbreed twee kilome
ter vroeger een hele onderneming. In die 
tijd waren er nog geen zeedijken, en lagen 
er zompige kwelders rond de wierde. Was 
het pad onbegaanbaar door de modder, dan 
voeren de mensen per boot over het Hou
werzijlstervaart. Na twee scherpe bochten 
konden ze bij halte Vliedorp uitstappen. Bij 
hevige sneeuwval gebruikten ze een slede. 
Hoe groot de kerk vroeger was, weten we 
niet. Foto’s of tekeningen zijn niet bekend. 
Waarschijnlijk verrees de eerste houten 
kapel rond 1100, later vervangen door een 
stenen exemplaar. Maar dat past toch nooit 
op zo’n kleine wierde, zult u denken; al die 
huizen, een kerk en een kerkhof. De wierde 
was dan ook veel groter. Mogelijk is een 
deel tijdens hevige stormen weggespoeld. 
De Kerstvloed van 1717 heeft er in elk geval 
flink huisgehouden. Ook is deze wierde  
net als vele anderen  afgegraven voor de 
vruchtbare grond. De gravers lieten het 
kerkhof vaak met rust. Waarschijnlijk heb
ben we daar de huidige rust en de grafzer
ken aan te danken. 

in verval 
Vliedorp raakte in de loop van de eeu
wen in verval. De bewoners trokken weg, 

Op de kleine groene wierde, omzoomd 
door bomen, is het muisstil. Midden in het 
grasveld staat een eik. Op de grond prijken 
verscheidene grafzerken. Naast elkaar lig
gen vier Rietema’s, waarvan Eilina in 1894 
is overleden. Op het kerkhof overheerst de 
leegte. Het is bijna niet voor te stellen dat 
hier vroeger een dorp was. Met kinderen 
die speelden op straat, met dagloners die 
dagelijks naar hun werk kwamen. Vooral 
op zondag was het druk, als de mensen uit 
buurdorp Houwerzijl naar de kerk gingen. 
A.J. van der Aa schrijft in 1845 in zijn Aard
rijkskundig Woordenboek der Nederlanden 
dat Vliedorp eens dertien huizen telden en 
honderd inwoners. Ook stond er een kerk 
en een pastorieboerderij, ook wel weem 
geheten. Vandaar dat de bult nu ‘Olle weem’ 
of ‘Ol Weem’ wordt genoemd. 

lange tocht
In de weem woonde de dominee. Rond 1605 
heette de predikant Johannus Christophori. 
Hij had land om in zijn levensonderhoud te 
voorzien. ’s Zondags zag hij de mensen uit 
Houwerzijl over het kerkenpad aan komen 
struinen. Kinderen, ouderen, bejaarden; al
lemaal keurig in hun zondagse pak. Anders 
dan nu  met het fietspad langs de vaart  

Krimp is van alle tijden. Tegenwoordig kampt het Groningse 
platte land met toe nemende leegstand, maar dat was vroeger niet 
anders. Neem Vliedorp, een gehucht twee kilometer ten noorden 
van Houwerzijl. Eens woonden er mensen, speelden er kinderen 
en zat de kerk ’s zondags vol. Nu heerst er stilte en is van het dorp 
weinig meer over. De enige overlevenden zijn de oude bomen op de 
wierde. Zouden zij de dorpelingen nog hebben gekend? Langs dit 
verdwenen dorp voert deze wandeling van 6,5 kilometer. De wande
ling start bij de parkeerplaats bij de Thee fabriek in Houwerzijl.

vooral naar Niekerk. 19 maart 1693 was 
voor Vliedorp een droevige dag. Predikant 
Godefridus Hugtingius stond die dag op het 
kansel en sprak voor het laatst de gelovi
gen toe. Een jaar later vond er het laatste 
huwelijk plaats. Vanaf toen ging het snel 
bergafwaarts. De kerk takelde af en stortte 
uiteindelijk in, of werd afgebroken. Dat is 
onduidelijk. Zeker is dat de stenen verkocht 
zijn aan de kerkvoogdij in Leens. Daar zijn 
ze gebruikt voor de pastorie en onderhoud 

van de kerk. Vliedorp werd alsmaar leger. 
De huizen verdwenen, met als laatste de 
pastorie. Vijftig jaar na het verdwijnen van 
de kerk deed de laatste bewoner de deur 
achter zich dicht. Vliedorp werd een spook
dorp en verdween uiteindelijk letterlijk van 
de kaart.
De mensen uit Houwerzijl bleven nog 
lange tijd komen. Niet meer naar de kerk, 
maar naar het kerkhof om hun doden te 
begraven. Eén van de laatste was Eilina 
Rietema, in 1894. Een twaalftal zerken, dat 
is het enige dat rest van het eens levendige 
Groningse dorp. Toekomstmuziek voor 
andere Groningse dorpen, nu de provincie 
kampt met krimp? Laten we hopen van niet. 
Kortgeleden was het OostGroningse dorp 
Ganzedijk groot in het nieuws. De wethou
der wilde het dorp afbreken, vanwege de 
leegstand en de verpaupering. Inmiddels 
lijkt Ganzedijk gered. 

Op de heuvel van het verdwenen dorp 
Vliedorp zwaait tegenwoordig niet meer de 
dominee, maar Het Groninger Landschap 
de scepter. Het Groninger Landschap houdt 
er de cultuurhistorie in ere. 

kerkenpad
Na Ol Weem, zoals de plek inmiddels heet, 
lopen we over het hoogholtje langs de 
Houwerzijlstervaart. Tegenwoordig een 
vaart met rietoevers, vroeger een kronke
lige wadpriel, met eb en vloed en een open 
verbinding met zee. Aan het beteugelen 
van het wassende water heeft het dorp 
Houwerzijl haar naam te danken. Nadat het 
land was bedijkt kon het water niet meer 
vrij afstromen naar zee. Het dorp ontstond 
rond de zijl, een spuisluis in de Houwerzijl
stervaart. 
Halverwege Ol Weem en Houwerzijl slaan 
we rechtsaf naar een ander kerkenpad, 

een verdWenen dorp

namelijk die naar Niekerk. Na de sluiting 
van de kerk op Vliedorp liepen de men
sen uit Houwerzijl over dit pad voor hun 
zondagse mis richting Niekerk. Anders dan 
die van Vliedorp staat de mooie witbepleis
terde kerk van Niekerk er gelukkig nog wel. 
Inmiddels staat ook in Houwerzijl een kerk, 
een gereformeerde, al is die niet meer als 
zodanig in gebruik. U kunt er terecht voor 
een kopje thee. De website van de Thee
fabriek spreekt van de meest uitgebreide 
theekaart ter wereld. Wat zou Hugtingius, 
de laatste predikant van Vliedorp, daarvan 
hebben gevonden? 
Het bekende boek van Geert Mak Hoe God 
verdween uit Jorwerd, over de veranderingen 
op het platteland, geldt ook voor dorpen 
als Houwerzijl. Mischien hadden we deze 
wandeling Hoe God verdween uit Vliedorp 
moeten noemen.

Vlakke Riet
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Hoewel ZuidHollander van geboorte en al geruime tijd in woner 
van Gelderland heb ik een wel heel speciale band met het land
schap van de provincie Groningen en Het Groninger Landschap.
Mijn vrouw heeft via haar voorouders Groningse roots en dat had 
onder andere tot gevolg dat we een aantal jaren een huisje in Sloch
teren in bruikleen kregen dat in alle windrichtingen ruim voorzien 
was van de eindeloze horizonnen die zo kenmerkend zijn voor het 
Groningse landschap. Als je dan verslingerd raakt aan die enorme 
ruimtes en leegtes is er geen weg terug en gaat er inderdaad niets 
boven Groningen. Bovendien werkt een van mijn beste vrienden al 
vele jaren bij Het Groninger Landschap en weet Michel van Roon, u 
kent hem vast, heel slim gebruik te maken van mijn betrokkenheid 
bij het Groningse land. Zo schakelde hij mij onder andere in bij de 
realisatie van een serie vogelkijkhutten voor het Landschap. Ik zie 
ons nog staan op het uiterste kwelderpuntje bij Nieuwe Statenzijl 
en heb groot respect voor het Landschap dat zij het aangedurfd 
hebben hier de prachtige Kiekkaaste te realiseren. En wat te denken 
van de schuilhut die tegen de dijk geplakt werd van de polder 
Breebaart, dat is toch een juweeltje, waar bij je met je neus op de 
vogels zit, dichterbij kan niet! Dat is dan ook gelijk tekenend voor 
Het Groninger Landschap. Ze halen alles uit de kast om hun leden 
en de inwoners van Groningen dichterbij de natuur en de vogels 
te brengen. Dat bleek ook weer toen ik voor de Avro de tv serie “Zie 
ze Vliegen”, ging maken. Het Groninger Landschap wist het zo te 

regelen dat de hele TVcrew uit Hilversum wekenlang afreisde naar 
Groningen om de serie in het decor van haar terreinen te laten 
plaatsvinden.
En wat dacht u van de zeven afleveringen van “Ga toch Fietsen”, die 
ik samen met de enthousiaste Cunera van Selm maakte, ook alweer 
in opdracht van uw Landschap en enkele waterschappen. We heb
ben letterlijk alle hoeken en gaten van Groningen gezien, wat een 
feest! U kunt deze verfilmde fietstochten nu nog zien op uit zending 
gemist van TV Noord. Beide tv series pasten uitstekend in de visie 
van het Landschap dat het van cruciaal belang is om mensen 
 dichter bij de natuur en vogels te  brengen.
Tenslotte waren mijn vrouw en ik de eerste gasten in het gloed
nieuwe en herbouwde huisje in Harssensbosch, ook alweer zo’n 
voor beeld waarmee Het Groninger Landschap demonstreert dat 
zij niet alleen opkomen voor de belangen van de natuur en vogels, 
maar ook gesierd worden door een diep historisch besef en dat 
men er heel veel voor over heeft om mensen intens van het land
schap te laten genieten. Tientallen terreinen, honderden vrij
willigers, duizenden leden en nog veel meer Groningers en een 
Landschap dat zich maximaal inzet om dat alles zo dicht mogelijk 
bij elkaar te brengen, dat is een Landschap om trots op te zijn, 
 proficiat! Dichterbij kan niet!

Nico de Haan    

dicHterbij kan niet! 
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Aan de noordzijde van het Zuidlaardermeer, in de buurt van Klein 
Scheveningen, lag vroeger Batshaven. Vroeger stond daar een wa
termolen met grote wieken, die met drie collega’s de achtergelegen 
Kropswolderbuitenpolder droogmaalde. De laatste molenaar was 
Jan Bats. Van Wijk: “Rond 1920 werd mijn grootvader watermole
naar. Hij woonde naast de molen in een molenaarswoning, een 
simpel boerderijtje met een stookhut. Zijn baan als molenaar was 
bepaald geen vetpot. Jan Bats verdiende wat bij als veehouder. ’s 
Winters ging hij rietsnijden.”
Waarschijnlijk al turend over het meer kreeg Jan Bats een inge
ving. Waarom geen boten verhuren aan recreanten om een extra 
centje bij te verdienen? Hij liet de geul vanaf de molen naar het 
meer uitgraven, zodat een kleine haven ontstond. Bats begon zijn 
botenverhuurbedrijf met vijftien boten. Vooral vissers maakten er 
gebruik van. In de schuur van z’n molenaarswoning verkocht Bats 
limonade, chocolade en een illegaal borreltje. “Die haven heet nog 
steeds de Batshaven, genoemd naar mijn grootvader”, legt Van Wijk 
uit. 

pionier 
Met zijn roeiboten was Jan Bats een pionier. Hij was de eerste recre
atieondernemer aan de oevers van het Zuidlaardermeer. Later zou
den er vele volgen. Omliggende boeren zagen immers Bats’ succes, 
groeven zelf havens uit en gingen de concurrentie aan. Zo stonden 

in de noordoosthoek van het Zuidlaardermeer Klein Scheveningen, 
De Rietzoom en De Leine. Allemaal naar voorbeeld van Jan Bats. 
Gina Van Wijk: “Tot de Tweede Wereldoorlog werd de recreatie 
aan het Zuidlaardermeer door particulieren als mijn grootvader 
verzorgd. Later breidde vooral de gemeente het recreatiegebied fors 
uit. Er werden bossen, stranden, wandelpaden en picknickplaatsen 
aangelegd. Wat mijn grootvader startte, is inmiddels uitgegroeid 
tot het huidige recreatiegebied en woonpark Meerwijck.” Van de 
Batshaven zelf is weinig meer te zien. De haven is dichtgeslibd, de 
molen brandde af in 1952 en de molenaarswoning werd afgebroken 
om plaats te maken voor Meerwijck.

roots 
Gina Van Wijk kwam er graag toen ze jong was en haar grootvader, 
en later haar oom en tante bezocht. Nog steeds is ze er geregeld te 
vinden. “Het liefst zit dan ik op het bankje bij de Batshaven. Een 
prachtige plek. Je kijkt er schitterend over het Zuidlaardermeer. 
Daar liggen mijn roots, zo voelt dat”, zegt ze enthousiast. Het 
droogmalen van de Kropswolderbuitenpolder gebeurt niet meer. 
Integendeel zelfs. Sinds de inrichting door Het Groninger Land
schap staat de polder geregeld blank. Van Wijk vindt het er mooi 
geworden. Ook in Leinwijk wandelt ze graag. “Het lijkt een beetje 
als vroeger, toen je nog overal natuur zag. Met lisdodden in de slo
ten en ruigere percelen.”

Schijnt de zon, dan bruist het Zuidlaardermeer van de gasten. De 
stranden liggen vol met zonnebaders, het water met zwemmers en 
boten. Aan de wieg van de waterrecreatie stond Jan Bats, de laatste 
molenaar van de inmiddels verdwenen watermolen. Rond 1920 
begon hij een botenverhuurbedrijf. Zijn kleindochter, Gina van Wijk, 
vertelt over haar familiegeschiedenis.

recreatief pionieren  
in batSHaven

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

Lelietje van dalen

 



Vanaf eind mei is de Doeker  de fluisterboot van Het Groninger 
Landschap  geregeld op het Zuidlaardermeer te zien. In de 
boot genieten dertig natuurliefhebbers van de rust, de stilte 
en de natuur. Tot half september vaart de boot minstens elke 
woensdagmiddag uit. Nieuw zijn dit jaar de vaartochten op 
donderdagavond.

GeruiSlooS lanGS 
rietkraGen

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

De Doeker, Gronings voor fuut, vaart vlak 
langs de rietkraag. Jan Stevens, vrijwilliger 
van het Zuidlaardermeerteam, slaat een 
enthousiaste kreet. “Kijk, die omgevallen 
boom is beverwerk. Je ziet de knaagsporen 
in het hout.” Onderweg komen we nog veel 
meer vraatsporen tegen. Sommige bomen 
zijn afgeknaagd tot stompjes. De grond 
ligt er bezaaid met houtsnippers. Andere 
bomen staan op het punt om te vallen. “De 
bevers helpen ons met het beheer door de 
rietvelden open te houden”, legt Stevens 
uit. Als gids op De Doeker vertelt hij hon
derduit over het meer, de historie, de vogels 

en de dieren. Aan het roer staat Willem 
Zevenberg, één van de zes vrijwillige schip
pers. Een vaste vaarroute heeft hij niet. 
Vast staat wel het startpunt: Paviljoen De 
Leine. “Daar kunnen mensen parkeren en 
een kopje koffie drinken”, zegt Zevenberg. 
Hij vaart inmiddels zes jaar met de Doe
ker. “Daarvóór huurden we voor excursies 
het pontje van Vos. We plaatsten er tien 
klapstoeltjes in. In deze boot is plaats voor 
dertig mensen.” 

dichtbij de natuur
De Doeker ligt laag op het water. Het zorgt 

voor een optimale beleving. Tijdens het 
varen lijkt de tijd stil te staan. Bijna geluid
loos vaart de fluisterboot door het rimpel
loze water. Stevens: “Wij willen zo dicht 
mogelijk bij de natuur blijven. De boot 
helpt ons daarbij. Het is geen partyboot, 
maar een omgebouwd Giethoorns vlot, dat 
vroeger in de Wieden werd gebruikt voor 
het vervoer van koeien en strobalen. Deze 
boot is open en vaart dermate ondiep, dat 
we dichtbij de rietkragen kunnen komen. 
Soms zit in het riet stokstijf een roerdomp, 
al horen we ze vaker. Ook zat er een grote 
karekiet.” Zo’n zeshonderd mensen varen 

jaarlijks mee, waarvan de helft tijdens de 
tochten op woensdagmiddag. Vakantiegan
gers, omwonenden, scholieren, bedrijfs
feestjes; Zevenberg krijgt van alles in de 
boot. Een traditie is inmiddels het bezoek 
van het Aletta Jacobs College uit Hoog
ezand. “Dan zit de boot drie dagen vol met 
scholieren die opdrachten uitvoeren.”

Wandeling
Vaak bepaalt de wind de route. “Bij stevige 
westenwind steken we snel over, zodat we 
beschut achter het riet kunnen varen. Soms 
blijven we in de boot, maar meestal stop
pen we een keer, bijvoorbeeld bij Leinwijk, 
waar mensen de uitkijktoren beklimmen 
en met een gids een wandeling maken 
door het natuurgebied. Af en toe doen we 
langere excursies. Dan varen we naar de 
Kropswolderbuitenpolder, via het Drents 
Diep en het Foxholstermeer. Of we gaan 
naar Noordlaren, waar we in de haven aan
leggen, zodat de mensen het dorp kunnen 
bezichtigen.” Vanaf komende juni vaart de 
Doeker ook ’s avonds uit, op donderdag
avond tussen half acht en negen uur. Dan 
is het meer op zijn mooist, zegt Stevens. 
“’s Avonds is het zo stil en romantisch op 
het water. De zon gaat onder, de rietvelden 
kleuren oranje. En overal hoor en zie je 
vogels, veel meer dan overdag. Ook de kans 
om een bever  te zien, is veel groter.”
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Over het vlakke land aan de oever van de Dollard bij Termunten, 
torent de uitkijkpost van Buitenplaats Reidehoeve. In dit gezellige 
bezoekerscentrum kom je alles te weten over de planten, dieren en 
geschiedenis van dit unieke getijdengebied.

Tekst  Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

Bij een eerste rondgang door Buitenplaats 
Dollard wordt het meteen duidelijk dat de 
vogels de hoofdattractie zijn. Het voedsel
rijke slib dat met het water van de Dollard 
wordt meegevoerd, is een trekpleister voor 
duizenden vogels die hier jaarlijks verblij
ven of tijdens hun trek neerstrijken om te 
foerageren. Het zijn niet alleen opgezette 
en gefotografeerde exemplaren die je als 
bezoeker in dit centrum kunt bekijken. 
Vanuit de hooggelegen observatiepost heb 

planten en omgeving, biedt de Buitenplaats 
ook ruimte en faciliteiten aan studenten 
van universiteiten die onderzoek doen en 
aan scholen, die soms bijna letterlijk de 
tenten opslaan rond het bezoekerscentrum. 
Harma: “Een school uit Appingedam kam
peerde afgelopen zomer op de camping in 
Termunterzijl. Ze hebben in de vrije natuur 
en in ons laboratorium van alles onder
zocht. Educatie vinden we erg belangrijk. 
Scholen zijn dan ook altijd welkom.”

bijzondere excursies 
De vrijwilligers van de Buitenplaats hebben 
allemaal hun eigen specialiteit. Soms leidt 
dit tot een vitrine met archeologische 
vondsten, een andere keer is het de basis 
voor een bijzondere excursie. Harma: 
“Een collegavrijwilliger is bijzonder 
geïnteresseerd in diatomeeën of 
kiezelwieren. Deze organismen geven net 
als bomen zuurstof af aan de atmosfeer. Ze 
zijn niet met het blote oog te zien.”
Ondanks het geringe formaat zijn de 
kiezelwieren populair bij de jonge 
bezoekers. “We verzamelen ze door 
een koffiefilter op het slib te leggen. 
De diatomeeën zoeken het licht op en 
verzamelen zich op het filter dat we in het 
laboratorium onder de microscoop leggen. 
Op een scherm kun je de verschillende 
kiezelwieren door elkaar zien bewegen. Dat 
is niet alleen erg leuk, maar ook leerzaam. 
Het zijn onmisbare organismen voor deze 
biotoop.”
Naast het natuurlijke aspect is ook de 
menselijk inbreng bij de vorming van het 
landschap niet te missen. Restanten van 
oude gemalen en afgeblazen plannen voor 
waterbeheersing, hebben het land gevormd 
zoals het nu is. Harma: “Ook daar hebben 
we aandacht voor. Of het nu een tocht is 
langs restanten van gemalen en pogingen 
tot waterbeheersing, planten monitoren, 
een excursie naar de Punt van Reide, of vis 
tellen bij de vistrap, het is onderdeel van de 
unieke beleving van dit prachtige stuk van 
de provincie.”
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Het publiek dat de terreinen van Het 
Groninger Landschap bezoekt, krijgt 
als eerste te maken met onze vrijwillig 
medewerkers. Zij verzorgen de excursies, 
de wandelingen en de activiteiten. In 
totaal zijn er 18 vrijwilligersteams, met in 
totaal 285 vrijwillig medewerkers. 
De bezoekerscentra of ‘buitenplaatsen’ 
spelen in de informatieverstrekking 
naar het publiek een belangrijke rol. Het 
Groninger Landschap heeft momenteel 
drie bezoekerscentra: Buitenplaats 
Reidehoeve in Termunten, buitenplaats 
Noordkust in Pieterburen en – sinds 
vorig jaar – Buitenplaats Reitdiep in 
Noorderhoogebrug. Wat hebben zij de 
recreant te bieden? 

van lepelaarS  
tot kiezelWieren

B u I T E N P L A A T S  R E I D E H O E v E ,  T E R m u N T E N 

je een uitstekend overzicht van de steltlo
pers, eenden, ganzen en lepelaars die het 
land tussen de slapende dijk en hoofddijk, 
als rustplek hebben uitgekozen.

Scholen 
Vrijwilliger Harma Kuiper is voorzitter van 
de Buitenplaats. Haar liefde voor de Dollard 
en omgeving beperkt zich niet tot één on
derwerp. Dat is ook niet mogelijk, vindt ze. 
“Het landschap hier is uniek. Er zijn weinig 

plaatsen waar het landschap volledig wordt 
bepaald door de overgang van zout naar 
zoet water. Die overgang creëert moge
lijkheden voor bijzondere levensvormen. 
Daarvan zijn de vogels natuurlijk de meest 
opvallende. De planten, vissen en andere 
organismen zijn echter net zo interessant. 
Wij willen dat als vrijwilligers dan ook al
lemaal laten zien.”
Naast excursies door het gebied, waarbij 
de gidsen uitleg geven over de dieren, 

Onder: jonge bezoe-

kers bekijken gevonden 

materiaal door de 

microscoop



Diorama’s en fotocollages maken duidelijk dat het Wad de grote 
attractie is van het bezoekerscentrum Buitenplaats Noordkust in 
Pieterburen. De kwelders en de klutenplas zijn inderdaad grote 
trekpleisters, weet bestuurslid Jan Bruinink. Maar de omgeving 
heeft nog meer te bieden.

dWalen over  
de Waddendijk

B u I T E N P L A A T S  N O O R D k u S T ,  P I E T E R B u R E N 
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Buitenplaats Noordkust staat in Pieterbu
ren. Dit plaatsje is een uitstekende uit
valsbasis voor dagjesmensen en vakan
tiegangers die het Groninger Wad willen 
verkennen. Jan Bruinink, vrijwilliger en 
bestuurslid van het bezoekerscentrum, 
kent ‘zijn’ bezoekers. “We ontvangen hier 
dagjesmensen, mensen die langere tijd 
in en rond Pieterburen vakantie vieren 
en mensen uit de nabije omgeving die op 
in het weekeinde een ritje maken en hier 
stoppen voor een terrasje. Al die groepen 
willen we iets bieden.”

Huifkar
Het onlangs opnieuw ingerichte bezoe
kerscentrum nodigt de voorbijganger uit 
een kijkje binnen te nemen. Ze worden 
naar binnen gelokt door fraaie diorama’s, 
een prachtige film, foto’s en exposities 
die weergeven wat er in de omgeving is te 
vinden. Jan: “ook als je weinig tijd hebt kun 
je hier veel informatie tot je nemen. Je kunt 
een kop koffie drinken aan de leestafel en 
een tijdschrift of boek pakken, of in het 
centrum op verschillende plaatsen met 

drukknoppen quizvragen beantwoorden. 
Zo komt jong en oud op een speelse manier 
veel te weten over het landschap, de natuur 
en de historie. Het centrum is bovendien 
agentschap van het plaatselijke VVV.”
Het is natuurlijk de bedoeling dat een be
zoek aan Buitenplaats Noordkust inspireert 
tot het zelf ontdekken van de omgeving. 
“Dat kan bijvoorbeeld door bij het bezoe
kerscentrum een fiets te huren en een ritje 
te maken langs de dijk en een kijkje te ne
men bij de kwelders of de Klutenplas”, zegt 
Jan. “Om niet te concurreren met plaat
selijke fietsenverhuurders, moeten onze 
fietsen na maximaal twee uur weer worden 
teruggebracht. Zo kun je ook tijdens een 
kort bezoek nog heel wat opsteken.”
De hoofdattractie van Buitenplaats Noord
kust is echter de huifkar die, getrokken 
door een tractor, een rit maakt over de 
waddenzeedijk of naar de Klutenplas. Jan: 
“De kar is bijna altijd vol in het seizoen. 
Het is een hele leuke manier om de kust 
te ontdekken. Nu worden er nog op vaste 
tijden ritten gemaakt, maar we zijn volop 
aan het brainstormen over gecombineerde 

arrangementen. En misschien kunnen groe
pen in de nabije toekomst de kar ook huren 
voor een uitstapje.”

cultureel erfgoed
Bij Buitenplaats Noordkust is op dit moment 
een buitengewoon gemotiveerd team van 
ongeveer 25 vrijwilligers actief. Ze ontvangen 
bezoekers, gaan als gids mee op excursies 
en organiseren leerzame excursies voor 
de jeugd. Jan kan om gezondheidsredenen 
minder uren maken dan hij zou willen. Hij 
wil echter toch iets voor zijn omgeving be
tekenen. In de tijd dat hij aanwezig is, weet 
hij zijn passie voor deze omgeving goed over 
te brengen. “Naast de kuststrook willen we 
bezoekers ook graag meer laten zien van het 
culturele erfgoed dat we hier rijk zijn. Het 
land rondom heeft een rijkdom aan kerken, 
molens, een eendenkooi en andere histori
sche gebouwen en plekken. De plannen zijn 
er, maar we zouden meer handen moeten 
hebben om ze allemaal uit te voeren. Geluk
kig kun je als bezoeker, met een duwtje in de 
juiste richting door ons, zelf ook veel fraais 
ontdekken.” 

Het landschap rond de meanders van het Reitdiep en de Hunze 
is het oudste bewoonde gedeelte van Groningen. Dit heeft een 
fascinerend gebied opgeleverd waar recreanten kunnen genieten 
van een rijke cultuurhistorie en een unieke natuur.

‘HanGplek’ voor StadjerS
B u I T E N P L A A T S  R E I T D I E P ,  N O O R D E R H O O G E B R u G 

Om de omgeving van het Reitdiep goed te 
beleven, zou je mee moeten gaan met één 
van de excursies in het gebied, vinden Piet 
van Dijk en Roelf Pijpker, beiden lid van 
het vrijwilligersteam dat de Buitenplaats 
Reitdiep bemenst. “Per jaar organiseren we 
meerdere excursies van Groningen tot aan 
Winsum en Ezinge. Je kunt ook aanmon
steren op het vissersschip ZK4. Zes keer per 
jaar organiseren we samen met het Scheep
vaart Museum in Groningen en het Visserij
museum in Zoutkamp een tocht over het 
Reitdiep met dit historische vissersschip”, 
vertelt Piet. “Op zaterdag vertrekken we 
met een groep vanuit Zoutkamp, om aan 
het einde van de dag in Groningen aan te 
komen. De volgende dag maken we met 
een andere groep de tocht in omgekeerde 
richting. Onderweg vertellen de gidsen 
dan over het ontstaan van de bewoning, de 
omgeving en over de waterstaatswerken die 
we passeren.”

uitkijkpunt
Naast de belangrijke cultuurhistorie, biedt 
het stroomgebied van het Reitdiep een 
ideale biotoop voor weidevogels, die in het 

voorjaar de landerijen rond de buitenplaats 
opzoeken. De grutto’s kieviten en plevieren 
staan jaarlijks garant voor vaste bezoe
kers. “Het balkon hier in de Buitenplaats 
is een mooi uitkijkpunt”, zegt Roelf. “En 
in de potstal hiernaast hebben we ook een 
uitkijkpunt. We gebruiken de waterstand 
en de mest uit de poststal om het land zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor de 
weidevogels.”
De Buitenplaats is een favoriete ‘hangplek’ 
voor stadjers die een middag op pad gaan. 
Ze bekijken de informatie en exposities en 
genieten op het terras van de rust, terwijl 
de kinderen het vee en kleinvee bezichti
gen. Roelf: “We hebben in de stal blaarkop
pen en een varken, en we hebben nog wat 
kleinere dieren lopen. Vooral als er jonge 
dieren zijn hebben we veel aanloop van 
ouders met kinderen.”

Slootexcursie
De poort naar het Reitdiep, zoals de vrijwil
ligers de Buitenplaats ook wel noemen, is 
zelf ook een bezienswaardigheid. Het is een 
monumentale hoeve waarvan de originele 
houten constructie nog volledig intact 

is. Het kersverse team dat de Buitenplaats 
bemenst, gaat dit jaar lezingen geven over 
onder anderen het gebouw. Het is slechts één 
van de initiatieven die het team binnenshuis 
organiseert. Zo zijn er ook regelmatig voor
stellingen en exposities en kunnen kinderen 
er hun verjaardagsfeestje vieren. “Maar”, 
zeggen Roelf en Piet, “er moet wel altijd een 
verband zijn met onze hoofdactiviteiten. 
Tijdens een verjaardagsfeestje kunnen we 
bijvoorbeeld een slootexcursie organiseren.” 
Het team is hard bezig met een programma 
met excursies en informatie voor bezoekers 
die zelf op pad willen. Dat kunnen zoek
tochten zijn naar sporen in het landschap, 
of natuurexcursies waar vogels en planten 
centraal staan. De rode draad door al deze 
initiatieven is het Reitdiep met de bestaande 
en afgesloten meanders. Piet: “Fietsers en 
wandelaars moeten er zelf op uit kunnen 
trekken vanaf onze Buitenplaats, wat ook al 
wel veel gebeurt.”
Piet toont een grote luchtfoto van het nabij
gelegen Harssenbosch. Duidelijk is te zien 
hoe afgesloten meanders van het Reitdiep 
en resten van oude paden en nederzettingen 
het landschap nog steeds vorm geven. “Er is 
zoveel te ontdekken hier, zelfs voor mensen 
die hier regelmatig komen. Het is prachtig 
om te zien dat de historie zo’n belangrijke 
stempel drukt op onze omgeving. En het is 
nog mooier om die kennis door te geven aan 
de bezoekers.”
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Zondag 24 april organiseert Team Dollard de kwelderwandeling Nieuwe Statenzijl, vanaf de 
kiosk bij Nieuwe Statenzijl. Vertrek: 10.00 uur. Duurt ca. 2,5 uur. Genieten van de schoon
heid en stilte bij Nieuwe Statenzijl, op de grens van Nederland en Duitsland. Dat kan tijdens 
deze excursie begeleid door gidsen van Het Groninger Landschap. In dit zuidelijke deel van 
de Dollard is goed zichtbaar hoe de Dollard een inham langs de Waddenkust is. Bij Nieuwe 
Statenzijl vormt de Dollard een bijzonder brakwatergetijdenlandschap. 

De vele duizenden brandganzen die in dit gebied hebben overwinterd, staan op het punt 
om te vertrekken naar hun broedgebieden in Siberië of zijn net weg. Bruine kiekendieven 
zweven boven hun nest in de rietvelden. Scholeksters, grutto’s en wulpen laten zich zien en 
horen.De kwelder wordt weer groen, kortom het is voorjaar.
 
U kunt ook kiezen voor een wandeling op eigen gelegenheid naar de enige buitendijkse vo
gelkijkhut in Nederland. U loopt dan via het Marcelluspad naar de Kiekkaaste. Hier heeft u 
prachtig uitzicht op de Dollard. Het vlonderpad is vernoemd naar de Marcellusvloed uit 1362; 
één van de stormvloeden die verantwoordelijk is voor de vele dijkdoorbraken en dus voor het 
ontstaan van de Dollard.

Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, vleermuisliefhebbers, 
voor kinderen die doeactiviteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen, 
nestkasten controleren of met netjes willen zien wat er in sloten leeft en groeit, organi
seren de vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap allerlei activiteiten en evene
menten. Op onze website www.groningerlandschap.nl  is een totaaloverzicht te vinden 
met routebeschrijvingen. Dat betekent dat de bekende Er op Uit folder met kwartaal
overzichten is vervallen. De websiteinformatie over de excursies en activiteiten  is 
aangepast en is een fleurige complete website geworden waarop alle laatste mutaties 
ten opzichte van de evenementen worden vermeld en waar routebeschrijvingen kunnen 
worden gedownload. Ook ligt er bij alle vrijwilligersteams, maar ook onder andere bij 
campings, bibliotheken en VVVkantoren een ‘Eropuitladder’. 
In de Golden Raand nemen we in de toekomst een selectie van de activiteiten mee. Voor 
de complete lijst van activiteiten verwijzen we naar de website. 

ZONdag 24 apRIL

TWEEdE paasdag 25 apRIL

Zaterdag 14 mei en zondag 29 mei: Team Noordkust organiseert vanaf de buitenplaats 
Noordkust aan de Hoofdstraat 83 in Pieterburen vanaf 09.45 tot 12.00 uur een vogelkijk
excursie bij de kwelders en binnendijkse natuur langs de kust van Noord Groningen.  In 
het voorjaar vormt de Klutenplas een belangrijk broedgebied voor onder andere kluten en 
meeuwen. Tureluurs, lepelaars en veel andere vogels komen er naar voedsel zoeken. Ook 
zangvogels zoals de blauwborst, rietgors en leeuweriken komen er voor. Verder worden er in 
het gebied bruine en grauwe kiekendieven gezien. Kosten: € 1,50 beschermers en € 3,– niet 
beschermers. Aanmelden via telefoonnummer: 0595528522.

Vrijdag 27 mei organiseert Team Bourtange van 21.00 tot 24.00 uur de excursie ‘Vleermui
zen; dat kan het daglicht niet verdragen’. De deelnemers krijgen eerst iets te horen over 
vleermuizen en hun bijzondere leefwijze. Daarna gaan we met hem de duisternis in om door 
middel van een batdetector de geluiden van de diverse soorten op te vangen. Boven het wa
ter, tegen de lucht en langs de bosrand kun je dan de verschillende soorten vleermuizen op 
insecten zien jagen. Met een beetje geluk zijn er ook nog uilen in de buurt. Plaats: Bisschops
weg 1, Bourtange. Aanmelden kan via telefoonnummer: 0505892714 per mail: 
info@groningerlandschap.nl

Zondag 12 juni organiseert team Dollard van 14.00 tot 16.00 uur vanaf buitenplaats Reidehoeve aan 
de Dallingeweersterweg 30 in Termunten een wandeling door Polder Breebaart; een unieke polder 
tussen de Dallingeweersterdijk en de Deltadijk. De polder staat vooral bekend om de vele vogels en 
het brakwaterkarakter. De polder vormt een van de weinige zachte overgangen tussen zout zeewater 
en zoet binnenwater aan de Nederlandse kustlijn. De aangelegde duiker en vispassage zijn van groot 
belang voor trekvissen. Interessant is de manier waarop planten reageren op verschillende zoutcon
centraties binnen de polder. De polder is een paradijs voor onder andere grote aantallen broedvogels 
zoals de kluut. Zo natuurlijk en rustgevend als de polder nu is, dat staat in schril contrast met de 
situatie zo’n 25 jaar geleden. Het door dit gebied geplande kanaal is er uiteindelijk niet gekomen. De 
werkzaamheden waren echter al wel begonnen en daarvan zijn nog enkele overblijfselen zichtbaar. 
In deze periode werden stukken van de Punt van Reide en vastelandkwelders van de Dollard ingepol
derd. In 2001 werd de polder door Het Groninger Landschap ingericht als gedempt getijdengebied. Nu 
is het natuur.

De gidsen van Het Groninger Landschap nemen u graag mee op excursie door de polder om u op de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis en eigenschappen van deze polder te wijzen. Ook kunt u de vogel
kijkhut en de vispassage bezoeken. Honden zijn niet toegestaan, ook niet aangelijnd. U hoeft zich niet 
aan te melden.

14, 27 & 29 mEI

ZONdag 12 JUNI
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Het team Zuidlaardermeer gaat op zoek naar vroege vogels in de Oostpolder. In de polder wonen onge
veer 40 broedvogelsoorten, waaronder kieviten, sprinkhaanzangers,  blauwborsten en veel wilde eenden.  
Bij het gegraven meer is een vogelkijkwand gebouwd. Deze wandeling is circa 3 km lang. We vertrekken 
om 07.30 uur voor een tocht van anderhalf uur vanaf de hoek RuigelaanOude Middelhorst in Haren. 

Team Leekstermeer start van 11.00 tot 13.00 uur vanaf Hooilanden 12 in Lettelbert met de jeugdexcursie 
Paaswandeling en eieren zoeken in het Leekstermeergebied. Voor de volwassenen is er een rondwande
ling rond de Petten. Op de wandeling wordt er verteld over de historie, de waterhuishouding en de flora 
en fauna van de Petten. Voor de kinderen is er het natuurspel ‘eieren zoeken’ een spel dat de kinderen met 
vragen en opdrachten de bijzonderheden van dit natuurgebied laat ontdekken. Na afloop is er koffie, ranja 
en paasbrood. Kosten; 2,50 euro p.p.

Team Bourtange vertrekt vanaf de Bisschopsweg 1 in Bourtange vanaf 13.30 uur voor de Paaswandeling 
Naar de Knoppen. Het is een 2,5 uur durende wandeling door een open landschap. De droge graslan
den met struwelen gaan geleidelijk over in een diepe plas, de Natte Horizon. Er graast een kleine kudde 
Konikpaarden. Van de meeste planten ontluiken de knoppen. De hommel en een enkele vlinder is al 
actief. Met veel geluk horen we onderweg de voorjaarszang van de vogels. Honderden jaren geleden was 
dit gebied een moerasgebied. Tijdens de wandeling vertellen de vrijwilligers iets over de historie van de 
verdedigingswerken en over de natuur. 



                 
Donderdag 2 juni organiseert team Zuidlaardermeer een fietstocht door de Onnerpolder 
en de Westerbroekstermadepolder. Hier hopen we al veel vogels te zien. Daarna lopen we 
naar de vogelkijkhut Kiekhörn en vanaf daar gaan we nog een stuk varen met fluisterboot De 
Doeker. Vertrek: Fietstunnel dr. Ebelsweg Haren, om 18.30 uur, de tocht duurt tot 21.30 uur. 
Kosten: € 3,50 niet beschermer en € 2,– beschermers. Aanmelden via telefoonnummer: 050
5892714 of per email: info@groningerlandschap.nl. Ook tussen 18.30 en 21.30 varen we 
vanaf Paviljoen de Leine over het Zuidlaardermeer en Drents Diep richting Westerbroekster
madepolder. Hier leggen we aan bij vogelkijkhut Kiekhörn om een blik te werpen op de rijke 
vogelwereld die de laatste jaren is ontstaan in de polder. Vertrek om 18.30 vanaf paviljoen de 
Leine, Meerweg 62 te Kropswolde. 

Vrijdag 10 juni organiseert team Zuidelijk Westerkwartier vanaf 19.30 tot 21.30 uur een 
wandeling langs de ecologische verbinding die tussen het natuurgebied Coendersbosch en 
het natuurgebied rond het Dwarsdiep in de polder ’t Oude Riet is aangelegd. Deze verbin
ding, een sloot met een verbrede natte oeverzone, is bedoeld voor dieren als de ringslang, de 
rugstreeppad en de waterspitsmuis. Dankzij deze verbinding kunnen ze van het ene naar het 
andere natuurgebied trekken. Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Oudeweg 15 in Nuis.

2 & 10 JUNI

9 & 23 apRIL EN 21 mEI

mOLENs
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Team Eendenkooi Nieuw Onrust organiseert zaterdag 9 april, zaterdag 23 april en zater
dag 21 mei vanaf 10.00 uur excursies naar de Eendenkooi Nieuw Onrust. De eendenkooi 
werd gegraven in 1897 en behoorde toe aan boerderij Nieuw Onrust. De kooi werd aange
legd op een stuk laaggelegen grond, dat ongeschikt was voor landbouw. In Nederland zijn 
verschillende typen kooien. Groninger kooien zoals Nieuw Onrust zijn afgeleid van het 
Friese type. Het belangrijkste kenmerk hiervan zijn de aaneengesloten rieten matten langs 
de vangpijpen. Bij andere typen staan die matten schuin achter elkaar en verspringen ze 
telkens. Nieuw Onrust ligt vlak bij zee en is een zogenaamde zeekooi. Laarzen of stevige 
wandschoenen zijn aanbevolen. Vertrek vanaf het Waterschapsgebouwtje na huisnummer 
24 in Hornhuizen. 
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Team Bovenrijge
Datum  Ieder zaterdag
Tijd 9.00 tot 12.30 uur
Titel Bezichtiging
Locatie Boltweg 18 Ten Boer

Team De Onderneming
Datum  Iedere zondag
Tijd 14.00 tot 16.30 uur
Titel Bezichtiging De Onderneming
Locatie Hoofdstraat 25 te Vierhuizen

Team Ceres
Datum  Iedere zaterdag
Tijd 13.00 tot 16.00 uur
Titel Bezichtiging molen Ceres
Locatie ’t Loug te Spijk
Inhoud excursie De molen is vrij toegankelijk

Team De Vier Winden
Datum  Zondag 3 april
 Zaterdag 14 en zondag 15 mei
 Zondag 12 juni 
Tijd 10.00 tot 17.00 uur
Titel Bezichtiging molen De Vier Winden
Locatie Hoofdstraat 150 te Pieterburen

Team Zeldenrust
Datum  Open als de vlag is uitgestoken en/of de 

molen draait 
Tijd 13.00 tot 17.00 uur
Titel Bezichtiging molen Zeldenrust
Locatie Dorpsweg 16 te Westerwijtwerd

Team De Lelie
Datum  Iedere zaterdag van 2 april tot en met 29 

oktober
 25 april, 30 april, 14, 15 mei (Nationale Molen 

en Gemalendag) 2 juni (Hemelvaartsdag), 11, 
12, 13 juni (Pinksteren) 

Tijd 10.00 tot 17.00 uur
Titel Bezichtiging molen De Lelie
Locatie Molenstraat 3 Eenrum



brilduiker

In polder Breebaart bij Termunten had rond Kerst vorig jaar een 
stelletje baltsende brilduikers het voorjaar in de kop. De hele 
polder was dichtgevroren en alleen bij de duiker in de polder  
de verbinding met de Dollard  was nog een klein beetje open 
water met wat stroming. Brilduikers zijn in Nederland zeldzame 
wintergasten. Ze komen uit Scandinavië en zijn wel wat frisse 
temperaturen gewend. 
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Wilde en kleine zWaan

Behalve knobbelzwanen worden de laatste periode ook steeds vaker 
Kleine zwanen en zelfs Wilde zwanen gezien. In de Koningslaagte 
bij Groningen zat dit voorjaar een koppel wilde Zwanen en in 
Leinwijk, langs het Zuidlaardermeer zwom een familie Kleine 
Zwanen; een paartje met drie jongen van vorig jaar. Kleine en 
Wilde Zwanen zijn vooral wintergasten, ze broeden in Scandinavië, 
Rusland en de arctische toendra’s. Kleine Zwanen overwinteren 
vaak in groepen, tot soms wel honderd vogels in ons land. In 
zachte winters zit hier zo’n 60% van de totale wereldpopulatie. In 
strenge winters trekken veel kleine zwanen verder weg naar Groot 
Brittannië, nog altijd blijft dan 35% van de wereldpopulatie hier 
achter. Elke kleine zwaan (foto rechts) is anders, hoewel dat op het 
eerste gezicht misschien niet zo lijkt. Maar het gele patroon op de 
donkere snavel is bij iedere zwaan verschillend. De wilde zwaan 
(foto onder) lijkt op de kleine zwaan. De wilde heeft echter een 
grote, driehoekige gele plek op de snavel. Bovendien zijn de vogels 
veel groter dan de ‘kleine’ familieleden. De Wilde Zwaan is ook in 
de wintermaanden uiterst schaars in Nederland. De aanwezigheid 
van deze vogels in de Koningslaagte is dan ook opvallend.

zeearend WaarGenomen bij 
buitenplaatS reitdiep

Bij het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep van Het Groninger 
Landschap had begin februari een zeearend een nijlgans ‘geslagen’ 
en zat die rustig te verorberen. De arend is geringd. Het is een jonge 
vogel, waarschijnlijk afgelopen zomer geboren in het oosten van 
Duitsland.
De zeearend wordt ook wel ‘de vliegende deur’ genoemd omdat hij 
grote rechthoekige vleugels heeft met een lengte van ruim twee 
meter en een breedte van een meter. De zeearend is een schaarse 
wintergast in Nederland. Behalve bij grote vogelconcentraties zoals 
de Wadden en het Lauwersmeer worden zeearenden steeds vaker 
gezien in gebieden van Het Groninger Landschap zoals bij de Dol
lard en de Westerbroekstermadepolder (Zuidlaardermeergebied) en 
nu dus in het Reitdiepgebied. Sinds enkele jaren broedt de zee
arend in Nederland; in de Oostvaardersplassen en sinds kort ook in 
het Lauwersmeergebied. 
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Het Groninger Landschap heeft een gift 

gekregen van 520 euro, van Bolhuis Adminis-

traties & Belastingen uit Ten Post. Huisart-

senpraktijk Zuidbroek heeft een donatie 

overgemaakt van 1000 euro en Rottinghuis 

Aannemingsbedrijf BV stuurde een gift van 

500 euro.

Verder heeft Het Groninger Landschap nog 

een aantal anoniem verstrekte giften ontvan-

gen van 700 euro en van 5000 euro, verspreid 

over vijf jaar 

gIFTEN/LEgaTEN

In dit jubileumjaar van Het Groninger 

Landschap stellen we de ‘Pronkjewailtjes’ 

centraal. De oplettende kijker van RTV Noord 

heeft ze inmiddels wel gezien; die kleine 

verhaaltjes van presentator Alex Vissering 

waarin telkens een aspect van de natuur of 

cultuurhistorie van het typische Groninger 

land centraal staat. Het Groninger Landschap 

en de provincie Groningen hopen dat 

daarmee de waardering van de Groningers 

voor hun eigen landschap toeneemt en men 

ook anders naar het landschap gaat kijken. 

Die kleine mooie dingetjes die het landschap 

zo mooi maken, die brengen we meer voor 

het voetlicht. De uitzendingen worden het 

hele jaar door op de weekdagen bij RTV 

Noord uitgezonden. Ze zijn na uitzending 

ook te zien via de website van Het Groninger 

Landschap: www.groningerlandschap.nl en 

op de website van de provincie Groningen.

pRONKJEWaILTJEs

vrijWilliG medeWerkerS GezocHt!

Het bezoekerscentrum Buitenplaats 
Noordkust in Pieterburen is op zoek 
naar nieuwe vrijwillig medewerkers. 
Het bezoekerscentrum  open van 1 april 
tot 1 november  wordt gerund door een 
enthousiast team van ca. 25 vrijwilligers. 
Deze geven informatie aan bezoekers, 
ze organiseren excursies voor jeugd 
en volwassenen. Ook organiseren ze 
exposities van regionale kunstenaars en 
worden er in de winkel streekproducten 
verkocht.
Het team is dringend op zoek naar 
versterking. Kennis van het gebied, de 

cultuur, de historie, de flora en de fauna 
is natuurlijk heel nuttig, maar beslist 
geen voorwaarde voor een goede start. 
Binnen Het Groninger Landschap zijn 
veel mogelijkheden uw kennis en kunde 
op te bouwen of aan te vullen. Werken 
voor Het Groninger Landschap biedt 
u de mogelijkheid uw tijd plezierig en 
nuttig in te vullen. Heeft u interesse? 
Neem dan gerust contact op met: Het 
Groninger Landschap, contactpersoon: 
Siemie Zandvliet, Rijksstraatweg 333, 9752 
CG  Haren. Telefoon: 0503135901. info@
groningerlandschap.nl 

Samen met verhalenverteller Erik van 
Dort organiseert Het Groninger Land
schap gedurende dit jaar in verschil
lende terreinen een verhalenfestival. 
Het gaat om  laagdrempelige evene
menten, geschikt voor elk publiek. Drie 
tot vijf vertellers vertellen steeds op 
één dag op verschillende plekken een 
verhaal van 15 tot 20 minuten. Er zijn 
tochten die ’s middags plaatsvinden, 
maar ook die zich in de avond afspe
len. Het publiek reist door het Gro
ninger Landschap van de ene naar de 
andere verteller, per fiets, fluisterboot, 
huifkar of wandelend. 
Zondag 8 mei rondom Landgoed Coen
dersborch en het Iwema Steenhuis. 
Dit wordt een familiefietstocht langs 
diverse plekken. 
Zondag 26 juni in het Zuidlaardermeer
gebied. Daarbij denken we aan een 
verhalentocht waarbij bijv. op diverse 
opstapplaatsen volwassenen op de 
fiets stappen en zo het gebied door

kruisen. Bij een aantal karakteristieke 
plekken bijv. een molen, kerkje, rand 
van het bos, etc. zijn verhalenvertellers.
Zaterdag 10 september aan de Noord
kust. Dit is een verhalentocht waarbij 
het mogelijk is om een tocht te wande
len, te reizen met de huifkar maar ook 
een bezoek te brengen aan de molen De 
Vier Winden.
Zondag 9 oktober op Landgoed Ennema
borgh. Deze dag wordt gekoppeld aan 
de Paddenstoelen excursie die het team 
Ennemaborgh jaarlijks organiseert. 
Hier organiseren we een sprookjesdag 
voor kinderen. Het gaat om een middag 
waarbij de kinderen naar verschillende 
verhalen kunnen luisteren die gaan 
over het bos, kabouters en natuurlijk 
paddestoelen. De dag zelf proberen we 
voor het volwassen publiek extra aan
trekkelijk te maken in overleg met het 
vrijwilligersteam.
Voor de meest recente informatie:  
www.groningerlandschap.nl 

75 jaar Het GroninGer landScHap: 
verHalenfeStivalS!

Het Groninger Landschap heeft bij het ven in 

het Nanninga’s Bosch de bovenste laag met 

humus weggehaald. De bedoeling is om een 

geschiktere biotoop te krijgen voor planten 

zoals heide en zonnedauw.  Zonnedauw is 

een vleesetend plantje dat vijf jaar geleden 

nog voorkwam in het Nanninga’s Bosch, 

daardoor is de kans groot dat er nog zaden in 

de grond zitten. Zonnedauw heeft een kale 

bodem en veel zonlicht nodig. Met deze werk-

zaamheden wordt dit gecreëerd. De grond 

wordt in de omgeving verwerkt. Het Gronin-

ger Landschap verwacht dat de zonnedauw 

snel weer terug is in het Nanninga’s Bosch. 

ZONNEdaUW TERUg IN 
NaNNINga’s BOscH? 



Het Groninger Landschap is gestart met 
de renovatie van de gehele Historische 
Buitenplaats Coendersborch. Het project 
bestaat uit het herstel van de borg, de 
historische landerijen rondom de borg 
en boerderij aan de Oudeweg 17. Naast de 
borg, als middelpunt van de buitenplaats, 
staan aan weerszijde twee monumentale 
boerderijen. De boerderij aan de Oudeweg 
13 is eind 2010 voorzien van een nieuwe 
rietbedekking. De boerderij aan de Ou
deweg 17 wordt volledig gerestaureerd, 
waarbij de schuren de bestemming van 

landbouwmuseum krijgen. Het museale 
beheer ligt in handen van museum 
‘t Rieuw. Op het ogenblik is ‘t Rieuw 
gehuisvest in het schuurgedeelte van 
de Coendersborch. In de tweede helft 
van 2011 zal de bouwkundige restaura
tie naar verwachting zijn afgerond en 
wordt het landbouwmuseum ingericht. 
De werkzaamheden aan het terrein 
rondom de gebouwen zijn al ver gevor
derd. De historische landerijen krijgen 
een grondige opknapbeurt. 

opknapbeurt van de HiStoriScHe 
buitenplaatS coenderSborcH 

Links: colofon

Golden Raand, lente 2011. 
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Het Groninger Landschap is één van de 12 provin-

ciale landschappen en wordt ondersteund door de 

Nationale Postcode Loterij

renovatie boerderij Hooilanden 12  
in lettelbert 
Het Groninger Landschap is begonnen 
met de renovatie van haar boerderij aan 
de Hooilanden 12 in Lettelbert. Het casco 
van de boerderij wordt opgeknapt en in 
de boerderij komt een nieuw onderkomen 
dat dienst gaat doen als startpunt voor 
excursies naar de Lettelberterpetten. Ook 
worden er activiteiten georganiseerd in 
het onderkomen zoals informatiebijeen
komsten over het beheer en de historie 
van het gebied en speciale activiteiten 
voor kinderen zoals bijvoorbeeld braak
ballen pluizen of nestkastjes timmeren. 

Het voorhuis van de boerderij wordt mo
gelijk in een later stadium gerenoveerd.  
De renovatie kost ongeveer twee ton en is 
financieel mogelijk gemaakt door de Pro
vincie Groningen en de Nationale Post
code Loterij en wordt gedaan in het kader 
van het project ‘inrichting Leekstermeer’. 
Eerder zijn in dit project al onder andere 
een kijktoren, informatiepanelen en een 
vangkraal gerealiseerd, deze laatste wordt 
gebruikt voor de Schotse hooglanders die 
het gebied begrazen. De kijktoren geeft 
een mooi zicht op het Leekstermeer.  

pracHtiG impulS voor natuur en 
landScHap 

De twaalf provinciale Landschappen krijgen 
gezamenlijk € 11.250.000 van de Nationale 
Postcode Loterij voor het behoud en de 
bescherming van natuur, landschap en 
cultuurhistorie. Dat is bekend gemaakt op 
het jaarlijkse Goed Geld Gala op 9 februari 
jl. De Nationale Postcode Loterij keert dit 
jaar een recordbedrag van 270 miljoen euro 
uit aan 83 goede doelenorganisaties. Hare 
Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der 

Nederlanden was als speciale gast aanwezig 
op het Goed Geld Gala en sprak de aanwezige 
goede doelen toe over het belang van hun 
werk. 
De twaalf provinciale Landschappen zijn 
zeer verguld met het substantiële bedrag 
dat zij ontvangen, het stelt hen in staat 
natuur en landschap in Nederland veilig te 
stellen. De Postcode Loterij steunt de twaalf 
Landschappen sinds 1996.   

Hank Bartelink, 

directeur De12Land-

schappen ontvangt 

de cheque uit han-

den van Marieke van 

Schaik, Managing 

Director Postcode 

Loterij. (Fotograaf: 

Roy Beusker)
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bezoekerscentrum buitenplaats noordkust

hoofdstraat 83

pieterburen

opening 2 april 16.00 uur

2 april - 16 juni 2011

di t/m zo 13.00 - 17.00 uur

EXpOsITIE 
HéLèNE WassER



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 de N.v. Neder -

landse Gasunie.
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groningen wordt ook wel de gasprovincie 

van noordwest Europa genoemd. Het reus-

achtige netwerk van gasleidingen dat on-

der de provincie loopt, brengt een enorme 

verantwoordelijkheid met zich mee voor 

het landschap. Een verantwoordelijkheid 

die gasunie uitermate serieus neemt.

Het voltooien van de Noord-Zuid gasleiding 

van vijfhonderd kilometer, was voor Gasunie 

aanleiding om samen met de betrokken aan-

nemers een gebaar te maken naar de land-

schaps- en milieuorganisaties in de gebieden 

waar de leiding ligt. Zij ontvingen ruim vier-

honderd verrekijkers. Een leuke geste, vindt 

Eric Dam, lid van de raad van bestuur van 

Gasunie. “Maar onze verantwoordelijkheid 

gaat natuurlijk veel verder dan dat. Als het 

om het leggen van leidingen gaat, realiseren 

we ons dat we te gast zijn in het landschap. 

We werken met respect voor de omgeving 

en de grondeigenaren en we willen zeker 

geen sporen achterlaten. Een gasleiding is 

1,22 meter in doorsnee. Bij het leggen ervan 

trek je een ‘wond’ van vijftig meter breed 

door het land. We zien het als prioriteit om 

die wond onzichtbaar te herstellen. Dat gaat 

verder dan alleen de toplaag. Ook de diepere 

bodemlagen worden op dezelfde manier 

teruggelegd.”

Eric Dam woont zelf op het platteland. 

Hij realiseert zich daarom goed dat 

een grote operatie als het leggen van 

gasleidingen, een enorme invloed kan 

hebben op de samenleving. “Groningers 

accepteren doorgaans de aanwezigheid 

van gasleidingen en gasinstallaties. Wij 

proberen onze werkzaamheden echter altijd 

zo onzichtbaar mogelijk en in samenspraak 

met de bewoners in de omgeving, te laten 

verlopen. Dat betekent soms dat we kostbare 

technieken ontwikkelen en hanteren, zoals 

het horizontaal boren. Daarmee kunnen we 

zonder graafwerk, de leiding tot 22 meter 

diep onder het landschap laten lopen. Omdat 

je ook onder de grond zaken van natuur- en 

cultuurhistorische waarde kunt tegenkomen, 

hebben we een archeoloog in dienst die de 

route van de leiding onderzoekt op eventuele 

historische bodemschatten.”

Het onzichtbare werken van de Gasunie valt 

op, of eigenlijk juist niet. Eric Dam: “Juist 

omdat wij praktisch onzichtbaar zijn in het 

landschap, wordt de rol van aardgas wel eens 

een beetje vergeten. Maar aardgas zorgt er 

al decennia voor dat we op ieder gewenst 

moment kunnen beschikken over energie. 

Ook blijft het een heel belangrijke rol spelen 

in de toekomstige duurzame 

energiemix.”

NV NEdERLaNdsE gasUNIE
TE gasT IN HET LaNdscHap

Eric Dam, 

lid raad van bestuur 

Gasunie


