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Nog even en ons jubileumjaar is ten einde. Een mooi jaar, maar 
ook een jaar waarin we met enige zorg naar onze toekomst zijn 
gaan kijken. We hebben ons 75-jarig bestaan dit jaar gevierd met 
de organisatie van onder meer vier verhalenfestivals. Ik ben er blij 
mee dat we dat hebben kunnen organiseren. We speelden al enkele 
jaren met de vraag hoe we het publiek op een andere wijze konden 
betrekken bij de mooiste plekjes van Het Groninger Landschap. 
Verhalen lenen zich daar uitstekend voor, zo bleek. Vier goed-
bezochte festivals met louter positieve reacties. We beraden ons 
zeker over de vraag hoe we hier eventueel een vervolg aan kunnen 
geven. Dan de pronkjewailtjes, de filmpjes bij TV Noord waarbij 
Alex Vissering kleine stukjes uit de natuur en cultuurhistorie 
van Groningen belicht. Ook die worden erg goed gewaardeerd 
en dragen zeker bij aan de waardering van het publiek voor onze 
natuur en cultuurhistorie.  Volgend jaar: 2012, gaan we met deze 
filmpjes door! 
Gezien de ingrijpende bezuinigingen van ruim 60% die staats-
secretaris Henk Bleker wil doorvoeren, hebben we grote zorg voor 
de toekomst van de natuur in Nederland. Hoe die bezuinigingen 
per provincie vertaald worden is nog onduidelijk. Onze gedepu-
teerde en het College van Gedeputeerde Staten moeten daar nog 
een standpunt, of een visie in bepalen. Wij hebben vroegtijdig 
aangekondigd daar graag in mee te willen denken en dat hebben 
we ook gedaan.  Samen met Natuurmonumenten, de Natuur en 
Milieufederatie Groningen, LTO Noord, BoerenNatuur en Staats-
bosbeheer hebben we een ‘Groenmanifest’ opgesteld waarin we 
onze vertrekpunten voor de toekomst hebben geformuleerd. 

We vinden dat bestaande en nieuwe natuurgebieden afgerond 
moeten worden tot een duurzaam functionerende ecologische 
hoofd structuur.  Daarvoor, en ook voor de andere ambities van de 
provincie voor een vitaal platteland, moeten voldoende provin-
cia le middelen worden ingezet. Daarnaast zijn ook de natuur- en 
landschapswaarden buiten de EHS van belang. Gezien de com-
plexiteit en de vele ruimtelijke claims, moet een integrale gebieds-
ontwikkeling daarbij helpen. Koppeling van geldstromen is daarbij 
wellicht een optie, en specifiek moeten we kijken naar wat we no-
dig hebben voor beheer van natuur en landschap. We moeten hier 
met elkaar aan werken en ontwikkelingen in de gaten houden. Wij 
vragen de overheid en maatschappelijke partners dat ook te doen.
Wij hebben dus onze verantwoordelijkheid genomen om een 
visie op natuur en landschap in Groningen op te stellen en de 
daarvoor benodigde kaders te schetsen. Ik begrijp best dat onze 
gedeputeerde en ons College van GS hun tijd gebruiken om een 
weloverwogen standpunt in te nemen. Maar inmiddels is het 
december en staan we alweer ruim een jaar stil. De tijd begint nu 
echt te dringen.
We hebben een mooi jaar gehad, vol met pronkjewailtjes. Maar 
we hebben er meer dan we het afgelopen jaar konden belichten.  
Vandaar dit themanummer van de Golden Raand. Geniet er van 
en ik wens iedereen een mooie jaarwisseling toe en een gelukkig 
nieuwjaar.

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap

KORT NIEUWS       32
 ER OP UIT       35
 WAARNEMINGEN       40

VRIENDEN: AVESIS       44

EN VERDER:



Vergeleken met soortgenoten, kun je de rode beuk van het Iwema 
Steenhuis in Niebert, in het Westerkwartier, niet direct klein 
noemen. Een pronkjewail is het zeker. Met een stam die een omtrek 
heeft van zes meter, is het mogelijk de dikste rode beuk van West-
Europa. Een machtige verschijning, die onderdak en leven biedt aan 
flora en fauna in de directe omgeving. Je zou dit pronkjewailtje een 
verzamelplaats voor pronkjewailtjes kunnen noemen.

“Ain Pronkjewail in golden raand is Grönnen, Stad en Ommelaand
Ain Pronkjewail in golden raand is Stad en Ommelaand!”

Groningen is een juweel met veel facetten. Het landschap herbergt 
duizenden pronkjewailtjes: kleine verrassingen van natuur- of 
cultuurhistorische aard. Vaak hoef je er niet ver voor de deur uit. 
Als je er voor open staat, vind je ze overal.
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Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

Geep

Cameraman Gert Ensing filmt een heksenbezem

Foto links: Presentator Alex Vissering vertelt over de zwavelkopjes (zie 

foto onder) aan de voet van een beuk

EEn dag op dE sEt van 
pronkjEwailtjEs 

Wat is een pronkjewailtje? 
Dat is een vraag die niet 
kort is te beantwoorden. 
Zeker niet als je de definitie 
hanteert van de makers van 
het populaire programma 
Pronkjewailtjes op RTV 
Noord. Zij zijn van mening 
dat pronkjewailtjes er zijn 
in alle soorten en maten. 
Een scherp oog en interesse 
voor de natuur en de cul-
tuur van de provincie, zijn 
nodig om ze te vinden. 
Het draaiboek voor de 
op namen van vandaag 
verraadt dat je niet ver 
de deur uit hoeft om 
een pronkjewailtje te 
ontdekken. Het eerste 
onderwerp van deze 
maandag wordt in de 
achter tuin van het 
hoofdkantoor van Het 
Groninger Landschap in 
Haren gedraaid. Presentator 
Alex Vissering gaat door de 
knieën bij de wortels van 
een dikke beuk. Hij wijst 
naar een groepje geelbruine paddenstoelen. Het zijn zwavelkopjes, 
doodgewone zwammen die in bijna iedere najaarstuin opkomen. 
Maar daarom zijn ze niet minder interessant. Vissering vertelt 
dat deze paddenstoelen ernstige buikloop kunnen veroorzaken 

als je ervan eet.  Hij laat zien dat de zwavelkopjes parasiteren op 
de berk en deze ernstig ziek maken. Het is een schoolvoorbeeld 
van een pronkjewailtje: klein, schijnbaar alledaags, maar met een 
fascinerend verhaal.

Spontane items
Het team, dat bestaat uit Alex Vissering, cameraman Gert Ensing en 
producent Rikkert Veltman, is prima op elkaar ingespeeld. “We zijn 
een vriendenclub”, zegt Veltman. “Een maandag Pronkjewailtjes 
draaien voelt als een verlenging van het weekend, lekker met vrien-
den op stap en leuke dingen doen.” Die instelling is duidelijk merk-
baar. Terwijl Ensing zijn camera in stelling brengt bij de zwavelkop-
jes, roepen Veltman en Vissering wetenswaardigheden over deze 
paddenstoel. Zo gaat het iedere keer in zijn werk, weet Vissering. 
“We hebben allemaal een passie voor wat we in de natuur tegen-
komen. En allemaal weten we wel iets anders over een onderwerp 
te vertellen. Zo vul je elkaar aan en kom je altijd tot interessante 
items. Toen we begonnen met het opnemen van afleveringen, was 
het doodeenvoudig om onderwerpen te vinden. We dachten dat het 
naar verloop van tijd steeds moeilijker zou worden. Maar omdat we 
het vaak zoeken in de kleine dingen en we door de rayonbeheerders 
van Het Groninger Landschap voortdurend op de hoogte worden 
gehouden van waarnemingen en wetenswaardigheden, lukt het 
nog steeds om originele onderwerpen te vinden.”
Rayonbeheerder Michel Krol, die vandaag als gids meegaat, doet 
een duit in het zakje. Hij wijst naar een paar staartmezen die het 
filmteam gadeslaan vanaf een boomtak. “Deze tuin heeft een 
enorm gevarieerd vogelleven”, zegt hij. “Die staartmezen zijn 
prachtig. En er zitten hier bijvoorbeeld ook appelvinken. Daar zou 
je ook een stukje over kunnen filmen.”
Terwijl Vissering langs de boomtoppen tuurt, valt zijn oog op een 
verdikking op de tak van een berk. “Een heksenbezem, is dat geen 
leuk onderwerp?” Op het grasveld achter het Harense hoofdkantoor 
ontstaat een spontane redactievergadering. Binnen een paar minu-
ten valt de beslissing om van de heksenbezem een item te maken. 
Veltman: “Zo gaat het eigenlijk altijd. Het draaiboek dat we voor de 
dag maken, is meer een leidraad dan een vast gegeven. Terwijl we 

“Er is  vEEl mogElijk ,  maar hET moET binnEn andErhalvE minuuT passEn”

aan het filmen zijn, komen we altijd interessante dingen tegen die 
we soms direct kunnen opnemen.”

Kop en kont
Het team van Pronkjewailtjes streeft ernaar om tijdens een 
opname dag een stuk of zeven onderwerpen vast te leggen. Soms 
halen ze de tien, een andere keer kost één onderwerp een halve 
dag. De uurtjes in de tuin in Haren zijn in ieder geval productief 
geweest. Het fraaie najaarsweer werkt inspirerend. Na het opne-
men van het stukje over heksenbezems, besluit het team spontaan 
een item te schieten over herfstkleuren. Michel Krol geeft Vissering 
uitleg over sapstromen, bladverlies en fotosynthese. Als de camera 
draait geeft Vissering deze kennis door, een lesje biologie in het 
Gronings. “De variatie is volgens mij de kracht van pronkjewailtjes”, 
zegt cameraman Gert Ensing. “De ene keer vertellen we een aardig 
weetje over een plant of een dier, dan is het weer een verhaaltje 
over een natuurlijk fenomeen en een andere keer gaat het over de 
geschiedenis. Er is veel mogelijk, zolang we het verhaaltje maar in 
de anderhalve minuut kunnen vertellen.”
Volgens Vissering zit het geheim van het succes van Pronkjewail-
tjes onder andere in de korte duur van de items. “Omdat het zo’n 
kort programma is, kun je het snel even meepikken. Ik hoor dat 
veel mensen die gewoonlijk niet naar RTV Noord kijken, toch 
altijd even inschakelen als Pronkjewailtjes wordt uitgezonden. Na 
anderhalve minuut zappen ze dan verder. Van andere kijkers krijg 
ik weer de opmerking dat ze de stukjes te kort vinden. Het mag best 
veel langer. Zulke reacties beschouw ik als een groot compliment 
voor ons hele team.”
Die korte duur van de items maakt het opnemen ervan overigens 
niet eenvoudig. In sommige gevallen is het een hele klus om de 
tekst en het beeld in de juiste tijdsspanne te vatten. Vissering: “Ik 
ben meestal wel even bezig voordat ik het verhaal goed in mijn 
hoofd heb. Als ik eenmaal een kop en een kont heb aan mijn ver-
haal, dan komt het goed.”

Pronkjewailtjes is een vaste waarde in de programmering 
RTV-Noord. Vijf keer per week toont Alex Vissering in anderhalve 
minuut een mooie plek, een plant, een dier, een gebouw of een 
natuurlijk fenomeen. In het Gronings licht hij het onderwerp toe. 
Een geslaagde formule, zo blijkt uit de kijkcijfers en de reacties van 
kijkers. De Golden Raand ging een dag op stap met Vissering en zijn 
team en probeerde het geheim van het succes te doorgronden.
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Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

DR. HOmmESbOS: 
STINKzWAmmEN EN KLEINE 
PuNKERS IN OuD SPROOKJESbOS
Dikke takken van honderdjarige eiken kronkelen de lucht in, 
heksenbezems in de berken wiegen zachtjes heen en weer. 
De sfeer is mysterieus in het kleine Dr. Hommesbos. Het 
vuur goudhaantje, een kleine punker met een gele kam op z’n 
kop, voelt zich er thuis.

Het Dr. Hommesbos ligt net boven Onst-
wedde. Een wandelpad van Staatsbosbeheer 
voert er vanaf de Heideweg naar toe. Ratel-
populieren langs het pad lijken met hun 
geritsel de bezoeker te waarschuwen voor 
het mysterieuze bos. “Als je komt aanlopen, 
zie je meteen de variatie”, zegt rayonbe-
heerder Silvan Puijman. Hij wijst op eiken, 
berken en dennen. Tot 1985 was het bos in 
particuliere handen, het behoorde toe aan 
Dr. Herbert Hommes. Toen was het bos 
verboden terrein, een oud roestig hek met 
scherpe punten herinnert daar nog aan. 
“Maar nu is het vrij toegankelijk”, zegt Puij-
man en hij gaat voorop het bos in. Meteen 
overvalt je de wonderlijke sfeer. Er zijn voor 
Groningse begrippen forse hoogteverschil-
len van enkele meters. Sommige eiken en 
grove dennen zijn honderd jaar of ouder. 

Puijman houdt stil bij een flinke eik. “Deze 
boom kon jarenlang z’n gang gaan, de stam 
kronkelt, de takken groeien alle kanten op.” 
Een tak is van ouderdom gespleten. Het 
vocht uit de wond kleurt de stam zwart.
De oude bomen zorgen voor veel variatie, 
legt Puijman uit. “Planten als  salomons-
zegel en struiken als rode kardinaals-
muts hebben alle kans op te groeien.” 
Paddenstoelen zijn er ook. Puijman is 
verrast als hij op de grote stinkzwam stuit. 
“Die had ik hier nog niet eerder gezien.” 
Op de grond ligt een stuk hout, afgeranseld 
door een zwarte specht op zoek naar 
insecten, vermoedt Puijman als hij de 
grote splinters ziet. De eekhoorn en het 
goudhaantje zijn blij met de grove dennen 
en de vele dennenappels. Er is voedsel in 
overvloed.

Boven: De grote stinkzwam begint als een flinke 

knol, het duivels- of heksenei genoemd. Daaruit 

groeit de stam die een onaangename geur ver-

spreidt die insecten lokt. Zij zorgen voor versprei-

ding van de sporen. 

Onder:  Het vuurgoudhaantje is nog geen tien 

centimeter groot. De gele streep op z’n kop maakt 

hem gemakkelijk herkenbaar.

In de botten
Volgens Vissering past een programma als Pronkjewailtjes goed bij 
de aard van de Groninger. “De Groningse taal en de Groningse draai 
aan de onderwerpen zijn enorm belangrijk voor het succes van het 
programma. De betrokkenheid met de provincie zit ons in de bot-
ten. We er trots op dat we Groninger zijn en dat we in onze mooie 
provincie wonen. Dat willen we graag laten weten.”
Door zijn optreden in Pronkjewailtjes weet het publiek Vissering 
te vinden met vragen en met adviezen. De meeste reacties zijn 
positief. “Ik krijg van kijkers foto’s opgestuurd van vogels, met het 
verzoek te vertellen welke soort het is. Maar ik weet ook dat we 
nauwlettend door de puristen in de gaten worden gehouden. Dat 
gaat dan niet alleen om de juiste informatie, maar ook over het 
taalgebruik. Het komt voor dat ik te horen krijgen dat ik een woord 
niet juist heb uitgesproken. Niets ontgaat de kijker.”
Met nog maar drie pronkjewailtjes op de geheugenkaart van de 
camera, is er voor de middag werk aan de winkel. Bij de nieuw 
ontsproten heide in ‘t Hemrik (zie verderop in dit blad) geeft Visse-
ring een geschiedenislesje. “Eigenlijk kijk je hier tweehonderd jaar 
terug in de tijd.” Heide vliegt niet weg. En dat zou nu precies wel 
het probleem kunnen zijn bij het volgende pronkjewailtje.
Michel Krol heeft een paar meldingen binnengekregen van 
vogelaars die een koereiger hebben gespot. Deze van oorsprong 
Afrikaanse vogel heeft de Onnerpolder aan het Zuidlaardermeer, 
als tijdelijke verblijfplaats gekozen. Maar hoe vind je een kleine 
reiger in zo’n groot gebied? En als je hem vindt, hoe kom je dichtbij 
genoeg om er een mooie opname van te maken. De naam van de 
vogel bevat een belangrijke clou. Koereigers staan er bekend om 
dat ze zich ophouden in de buurt van vee. De eerste locatie levert 
geen koereiger op. De witte vogels in een boom blijken grote 
zilverreigers te zijn. Verder is het druk met ganzen en proberen 
twee reeën zich verdekt op te stellen voor een bosschage in het 
land. Mooi natuurlijk, maar niet waar het team naar op zoek is.
Op de tweede locatie is het raak. Een aantal vogelaars verraadt 

de plek van de koereiger. Hij heeft zich verschanst tussen een 
groep limousin koeien die het drassige gebied afgrazen. Met het 
vinden van de reiger is de strijd nog maar half gestreden. Het kost 
vooral veel geduld voordat de vogel dichtbij genoeg is voor een 
behoorlijke opname. “Zo zie je maar”, zegt Ensing van achter zijn 
camera. “Soms staat het Pronkjewailtje er in een paar minuten op 
en dan heb je er eentje zoals nu en ben je een paar uur bezig.”

Honderdduizend kijkers
Sinds de start van Pronkjewailtjes op RTV Noord, op 1 januari 2011, 
is het programma een doorslaand succes. Wiebe Klijnstra, eindre-
dacteur bij RTV Noord, spreekt er dan ook met trots over. “Er kijken 
gemiddeld honderdduizend mensen naar Pronkjewailtjes. Dat is 
voor regionale televisie ongekend. Ik denk dat dit te danken is aan 
de korte duur van de items en ook aan de variatie aan onderwer-
pen. Pronkjewailtjes is een grabbelton. Het is altijd een verrassing 
wat er nu weer aan bod komt. Dat blijkt wel uit de grote hoeveel-
heid reacties die we krijgen. Veel kijkers vinden het altijd de moeite
van het wachten waard en staat het onderwerp hen niet aan, dan
behandelt Alex Vissering morgen misschien wel een voor hun 
interessant onderwerp.”
Volgens Klijnstra is de juiste vorm nu wel gevonden. “In het begin 
was het aftasten wat werkt en wat niet. De pilot draaiden we met 
commentaar in het Nederlands. Dat voelde niet helemaal goed. We 
zijn op zoek gegaan naar een natuurmens die het verhaal op een 
pakkende manier in het Gronings kan vertellen. Alex Vissering 
bleek daarvoor de juiste man te zijn. Op een gegeven moment heb-
ben we waar mogelijk, ook nog muziek onder de items geplaatst. Ik 
vind dat dit de sfeer versterkt. De uitzendingen behandelen pronk-
jewailtjes, maar moeten het zelf ook zijn.”
Wiebe Klijnstra realiseert zich terdege dat RTV Noord met Pronkje-
wailtjes een geweldige formule in handen heeft. “De kijkers hoeven 
zich dan ook geen zorgen te maken dat we er op korte termijn mee 
stoppen. De opnamen voor een volgend seizoen zijn al in volle gang.”
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Koereiger gespot in de Onnerpolder 

bij het Zuidlaardermeer

(Foto: Linze Vlietstra)
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Er was EEns …

h E T  g r o n i n g s E  l a n d s c h a p  z i T  v o l  v E r h a l E n

   Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

“Het was bijna stil in het Beestenbos. Alle dieren lagen nog 
lekker te slapen. Das lag onder een grote kastanje zachtjes te 
snurken, zijn zwart-witte vel ging langzaam op en neer. Een stukje 
verderop lag Vos.” Zo begint het spannende verhaal, dat met verve 
wordt verteld achter De Ennemaborgh in Midwolda. Tussen de 
notenbomen staan drie mensen, gekleed in een groene overall 
met daarop zwarte pootafdrukken. Twee vertellen een verhaal, de 
derde begeleidt ze op contrabas. Voor hen zit een groep kinderen 
ademloos te luisteren. Ook de volwassenen zijn stil, en doen 
even later mee, als het publiek in de huid kruipt van de uil en de 
mol. Komt het wel goed met de dieren? Zeker nu het bos in brand 
staat, en alle dieren moeten vluchten? Erik van Dort, organisator 
van de dag en één van de vertellers, vertelt na afloop enthousiast: 

“Prachtig toch, deze plek in het bos. Echt ideaal voor ons verhaal 
over het Beestenbos.” Op zeven plaatsen in het Midwolderbos 
staan die dag professionele vertellers. De bezoekers lopen rond van 
verteller naar verteller. Achterin het bos treffen we Loek Boer, die 
de wandelaars opwacht bij een grote boom. Nadat een groep van 
zo’n twintig mensen op de banken is gaan zitten, begint hij zijn 
heksenverhaal. Boer neemt zijn luisteraars mee naar een andere 
wereld, waar luie Gijs gaat werken bij moedertje heks, die in de 
herfst paddenstoelen gaat plukken. Luie Gijs doet zijn naam eer 
aan, waardoor het nabijgelegen dorp overstroomt. Zoals het hoort 
in sprookjes, loopt het verhaal van Boer goed af. Ook hij is lyrisch 
over de locatie. “Dit bos vol met paddenstoelen leent zich uitermate 
goed voor dit verhaal.” 

Dit jaar vierde Het Groninger Landschap haar 75-jarig bestaan 
met verhalen. Tijdens vier verhalenfestivals hingen kinderen aan 
de lippen van verhalenvertellers. Het Groninger landschap blijkt 
hiervoor een prachtig decor, en voor vertellers een onuitputtelijke 
bron van inspiratie.

Erik van Dort vertelt 

een spannend verhaal 

over het Beestenbos

Rechts, vlnr:  

John Beumer van de Ier-

se folkband Blue Dew 

vertelt op een heuvel 

in het Midwolderbos 

een verhaal over een 

Ierse kabouter, Hakim 

vertelt over Rood-

kapje; Wijnand Stomp 

met de Spin Anansie; 

Pauline Seebrechts is 

de weerwolf van het 

Bolmeer; Verhalenver-

teller Loek Boer neemt 

zijn publiek mee naar 

een andere wereld, 

waar luie Gijs gaat 

werken bij moedertje 

heks, die in de herfst 

paddenstoelen gaat 

plukken; koffie drinken 

bij de warme haard van 

het koetshuys naast de 

Ennemaborgh



Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

bOLmEER: RELIcT uIT IJSTIJD

Nederland is een aangelegd land. Over elke vierkante meter is 
nadacht, elk stukje dient een doel. In ons volledig ingerichte 
landschap is in het Westerkwartier één klein oerplekje bewaard 
gebleven: het Bolmeer. 

Het ronde meertje ligt er al meer dan 
tienduizend jaar, sinds de laatste ijstijd. 
Juist dat gegeven maakt het Bolmeer een 
pronkjewailtje, vindt René Oosterhuis, 
rayonbeheerder van Het Groninger 
Landschap. Het meer is rond, alsof er ooit 
een kleine meteoriet is ingeslagen. Om het 
ontstaan te beschrijven, gaat Oosterhuis ver 
terug in de tijd. “Tijdens de laatste ijstijd 
reikte het landijs niet tot Nederland, maar 
koud was het wel. In de bevroren bodem 
ontstonden zogeheten pingo’s. Hier bij 
het Bolmeer kwam het water naar boven, 
dat in Drenthe in de grond was gezakt. Het 
bevriezende grondwater tilde de bevroren 
grond op, waardoor een bolvormige 
heuvel ontstond. Zo’n pingo kon tientallen 
meters hoog worden.” Pingo’s bestaan 
nog steeds. Ze liggen in de toendra’s van 
Spitsbergen, Siberië en Alaska, en ogen als 
hoge ronde bergen in een vlak landschap. 
Er zijn exemplaren bekend van negentig 
meter hoog. “Zo zag het Westerkwartier er 

tienduizend jaar geleden waarschijnlijk 
ook uit”, zegt Oosterhuis. Niet voor niets is 
een pingo een woord uit de Eskimotaal. Het 
betekent ‘een heuvel die groeit’.

Aarden wal
Het Bolmeer is geen pingo die groeit, 
maar een pingoruïne. Na de laatste ijstijd 
ging het dooien. De laag grond die de 
heuvel bedekte, schoof aan alle kanten 
naar beneden. “Die grond ligt hier nog 
steeds, in de vorm van een aarden wal 
om het meer”, vertelt Oosterhuis op de 
verhoogde oever. “Aan deze wal kun je 
een pingoruïne herkennen. Niet elk rond 
meer is namelijk een pingoruïne.” Op de 
wal groeien bomen en struiken, die het 
meer een besloten karakter geven. In het 
water dobberen eenden en meerkoeten. 
Vanaf de vogelkijkwand zijn ze goed te 
bezichtigen. Met een diameter van zo’n 
honderd meter is het Bolmeer bepaald geen 
grote pingoruïne. Er zijn ruïnes gevonden 

met een doorsnee van wel twee kilometer. 
Helemaal kogelrond is het Bolmeer 
overigens niet meer, stelt Oosterhuis. “Aan 
de noordzijde mist een stuk. Daar ontbreekt 
de kade en staat hij in verbinding met 
een sloot die in het verleden is gegraven. 
Het zou mooi zijn om in de toekomst de 
pingoruïne in oude glorie te herstellen.”

Veenontginning
De pingoruïne in het Bolmeer heeft er 
niet altijd zo idyllisch bijgelegen. Na 
het smelten van het ijs raakte het meer 
langzaam opgevuld met veen. Vele 
duizenden jaren was de ruïne bedekt 
met veen. Pas na de Slag bij het Bolmeer 
in 1669, waar Ludolph Coenders van de 
Fossemaheerd de strijd aanging met de Van 
Ewsums, werd het veen ontgonnen voor 
de productie van turf. Pas daarna kwam 
de pingoruïne tevoorschijn. Zo is zelfs 
dit oerplekje toch weer een beetje door 
mensenhanden gemaakt.
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Tot grote verrassing van het publiek stapt in het bos een échte 
kabouter rond. Hij heet kabouter Pierelier, draagt groene laarsjes, 
een rode puntmuts en vertelt over zijn leven in het bos. Een 
magistraal gezicht. “Romperdepompompom….. Ik ben kabouter 
Pierelier en ik heb altijd plezier”, zingt hij spelend op zijn 
trekharmonica. De bezoekers kijken hem met open mond na.

Duizend bezoekers
Het Verhalenfestival in het bos van De Ennemaborgh trok begin 
oktober niet minder dan duizend bezoekers. Een groot succes. Ook 
de drie andere Verhalenfestivals, die eerder in het jaar zijn gehou-
den in het Westerkwartier, Zuidlaardermeergebied en Pieterburen, 
waren grote klappers. Veel bezoekers lieten zich op meerdere fes-
tivals zien. Mét kinderen, want op hen was het programma vooral 
gericht. Van Dort organiseerde de festivals in opdracht van Het 
Groninger Landschap. Hij wist de absolute top van de Nederlandse 
en zelfs Belgische vertelwereld aan te trekken. In totaal meer dan 
twintig vertellers, die het publiek vakkundig bij de lurven wisten te 
grijpen. 
Verhalen vertellen zit Van Dort in het bloed. Acht jaar geleden hakte 
hij de knoop door en besloot hij om fulltime verhalen te vertel-
len. Zijn kinderen hebben het geweten. “Die hebben nachtenlang 
wakker gelegen door mijn griezelverhalen. Steeds een schepje er 
bovenop om het nóg spannender te maken”, zegt hij lachend.

Verhalen zijn magie
Verhalen vertellen is van alle tijden. Vroeger luisterden de mensen 
aandachtig rond het haardvuur naar streekverhalen, legenden en 
sages. Maar ook nu de jeugd enkel nog te porren lijkt voor compu-
tergames en internet, blijven verhalen boeien. “Verhalen zijn pure 
magie”, zegt Van Dort. “Je begint, en pats: ze zitten er helemaal in. 
Dat geldt voor alle kinderen, ook de probleemjeugd in grote steden. 
Als verteller neem je het publiek mee naar een andere wereld. Ik 
heb een verhaal, waarin ik op een gegeven moment een gouden 
horloge als een pendule laat slingeren. Dan zie je al die hoofden 
heen en weer bewegen. Alsof ze onder hypnose zijn. Echt magisch.”

De vier Verhalenfestivals hadden elk een ander stramien. In het 
Westerkwartier rouleerden de bezoekers per fiets tussen verschil-
lende locaties, bij het Zuidlaardermeer gingen ze te voet, per fiets 
én met de fluisterboot en bij Pieterburen werd de huifkar ingezet. 
“We wilden dat de bezoekers het Groningse landschap echt zouden 
ervaren”, vertelt Van Dort. De verhalen sloten aan bij de omgeving. 
“Ze hadden zich er kunnen afspelen”, zegt Van Dort. Zo vertelde 
Pauline Seebrechts bij het Bolmeer een huiveringwekkend verhaal 
over de weerwolf van het Bolmeer, en koos Wijnand Stomp in een 
boerenschuur vol spinnenwebben voor een verhaal over Anansie 
de Spin. “De plek bepaalt het verhaal. De molens leenden zich bij-
voorbeeld goed voor molenverhalen. Speciaal was het verhaal van 
Berend Botje, verteld aan de waterkant van het Zuidlaardermeer. 
De zon scheen, de wind wuifde door het riet. Kan natuurlijk niet 
mooier. De verbeelding gaat dan vanzelf. Je verwacht op een gege-
ven moment echt dat Berend Botje aan komt varen.” 
Ten noorden van Pieterburen stond Van Dort bij een kolk, midden 
in het land. Hij vertelde er het verhaal over Martje, een meisje van 
elf jaar dat in 1717 in Pieterburen woonde, het jaar van de Kerst-
vloed. “Na afloop vertelde een mevrouw dat vroeger in die kolk een 
koets was gereden”, zegt hij. “Iemand anders reageerde dat ook in 
hun dorp een koets in een kolk was verdwenen. Bleek hetzelfde 
streekverhaal op meerdere plekken te zijn gebeurd.”

Hakim van Sesamstraat
In het Koetshuis naast de Ennemaborgh is Hakim, bekend van 
Sesamstraat, in de weer. Zijn versie van Roodkapje krijgt bizarre 
wendingen. Al wandelend door het bos springt Hakims verhaal 
van de hak op de tak, hij moonwalkt a la Micheal Jackson en krijgt 
de onzichtbare deur maar niet dicht. Tot grote hilariteit van de 
kinderen. Hakim laat de bezoekers meedoen. Een jongen met rood 
haar speelt de rol van Roodkapje met verve, terwijl een oudere man 
de rol van jager op zich neemt. Vooraan lacht Daan (9) zich een 
ongeluk. Na afloop doet hij nog schaterlachend verslag. “Leukste 
vond ik hoe Hakim al mimend tegen de harde wind inliep”, zegt hij 
enthousiast. Een volgende keer wil hij weer mee.
Het verhaal over het Beestenbos  loopt overigens goed af. Na een 
tocht vol gevaren worden alle dieren gered. Zelfs de mol, die tijdens 
de brand onder de grond zat, wordt gered door een brandweerman.  

Organisator Erik van 

Dort

Boven:  

Kabouter Pierelier



opviel, was de variatie. “De Hunze is een 
ongelooflijk gevarieerde en dynamische 
rivier, waar de natuur op veel plekken vrij 
spel krijgt. In Drenthe meandert de beek 
weer, bij het Zuidlaardermeer stroomt het 
beekwater over de oeverlanden. Wolfsbarge 
is bijvoorbeeld ontzettend mooi. Ik was er 
afgelopen zomer. Lepelaars, reuzensterns, 
zwarte sterns: in het nieuw aangelegde 

De Hunze heeft Van Ommens hart gestolen. 
Afgelopen jaar volgde hij de rivier van 
bron tot monding. In de lente schilderde 
hij in Drentse natuurterreinen, zoals 
de Elzemaat en het Annermoeras, in 
de zomer deed hij het Zuidlaardermeer 
en de stad Groningen aan. Inmiddels 
schildert hij verder stroomafwaarts in 
het Reitdiepdal. Wat hem onderweg 

natuurgebied krioelt het van de vogels. 
Echt fenomenaal. Hier in het Reitdiep is het 
waterpeil verhoogd. De oude loop van de 
Hunze komt daardoor weer tevoorschijn.” 
Bij de oude loop werkt Van Ommen aan een 
aquarel. Hij zit op een lage stoel, met het 
doek op zijn schoot. Hij moet doorwerken, 
de waterverf is nog nat. Na afloop zegt hij: 
“Ik heb zo’n tien minuten de tijd voordat 
de verf opdroogt. De kleuren moeten in 
één keer goed zijn.” Van Ommen kijkt 
met schildersogen naar het landschap. 
“Net als een kok bij het maken van een 
maaltijd werkt met smaken zoet, zout, 
zuur en bitter, zo zoek ik in een landschap 
naar kleuren, mooie lijnen, vlakken, 
tegenstellingen en herhalingen. Daarom 
is een meanderende beek zo prachtig: die 
zigzagt door het beeld. Een recht kanaal 
vind ik als schilder minder interessant.”

Nieuwe kleur blauw
Na het vele turen door zijn telescoop, 
en stapels studies, schetsen, 
olieverfschilderijen en aquarellen, kent 
Van Ommen de ijsvogel door en door. 
De kleuren, de houdingen: hij heeft zich 
de vogel eigen gemaakt. “Je moet er echt 
helemaal inkruipen”, zegt hij. Van Ommen 
houdt ervan om zich jarenlang in een 
vogelsoort te verdiepen. Eerder nam hij de 
boerenzwaluw, de grauwe kiekendief en de 
kluut onder de loep. Na twee jaar zwart-
witte kluten schilderen voor het boek ‘De 

DE IJSVOgELS VAN DE HuNzE

Tekst Addo van der Eijk   Illustraties Erik van Ommen

April 2012 verschijnt het nieuwste boek van Erik van Ommen, 
getiteld ‘De ijsvogels van de Hunze’. In vier edities van de  
Golden Raand laat Van Ommen zijn eerste schetsen, aquarellen,  
en schilderijen zien. Voor deze tweede aflevering sprak  
Addo van der Eijk, auteur van het boek, hem in het Reitdiepgebied.
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kluten van Breebaart’ wilde hij iets anders. 
“De ijsvogel is het tegenovergestelde, 
met al zijn kleurenpracht. Het was een 
uitdaging om de kleuren goed te krijgen. 
Voor de vleugels meng ik cobalt met gele 
oker, citroengeel en ultramarijn. Het rood 
van het achterlijf bestaat onder andere 
uit ultramarijn en cadmium rood. Toch 
zijn de kleuren nooit hetzelfde. Met elke 
lichtinval pakken de kleuren anders uit. 
Dat maakt het boeiend. Soms oogt een 
ijsvogel zelfs een beetje groen.” De ijsvogel 
vereiste voor Van Ommen een nieuwe 

kleur. “Op mijn pallet gebruik ik altijd acht 
tubes verf: twee blauw, twee geel, twee 
wit en twee rood. Voor de ijsvogel was dat 
niet afdoende. Ik moest voor het eerst een 
nieuwe tube kopen, namelijk ceruleum 
blauw, met name voor de kop en de lichte 
blauwe streep op het achterlijf.” De ijsvogel 
heeft als studieobject wel een nadeel, zo 
ondervond Van Ommen in het veld: het is 
een neuroot. “Poetsen, kijken, speuren: een 
ijsvogel zit nooit stil. Hij is altijd alert en 
druk in de weer. Dat maakt het soms lastig 
om ze te schilderen.”

Hunze op de kaart
Van Ommen hoopt dat zijn boek de Hunze 
op de kaart zet. De rivier met al zijn vari-
atie en natuurprojecten verdient meer 
aandacht. “De Hunze is bij veel mensen 
onbekend. Iedereen kent de Drentsche Aa, 
maar ik vind de Hunze veel boeiender. Als 
schilder, maar ook als vogelaar. Er zitten 
veel meer vogels. Weidevogels, moeras-
vogels, bosvogels en dankzij de nieuwe 
Hunzenatuur ook weer ijsvogels.”



Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Ana Buren

KONINgSLAAgTE: 
WEIDEVOgELELDORADO ONDER 
DE ROOK VAN gRONINgEN

Vanuit Groningen linksaf en dan een stukje 
doorrijden. Zo eenvoudig bereik je de Ko-
ningslaagte bij Noorderhoogebrug. Jaarlijks 
vinden honderden grutto’s en nog veel 
andere weide- en watervogels een belang-
rijke foerageer- en rustplek in dit gebied dat 
door een uitgekiend waterbeheer voortdu-
rend nat of vochtig wordt gehouden. De Ko-
ningslaagte is met recht een Pronkjewailtje. 

Je ziet niet vaak dat zo’n natuurgebied zo 
eenvoudig is te bereiken en te beleven. De 
potstal van Buitenplaats  Reitdiep heeft op 
het dak een prachtig uitzichtpunt, vanwaar 
je het landschap rondom kunt observeren. 
Die bereikbaarheid betekent zeker niet dat 
er niet veel is te zien. De Koningslaagte is 
ook voor door de wol geverfde vogelaars 
een vaste pleisterplaats.

Op een paar passen van de uitkijkpost 
vinden bezoekers wetenswaardigheden 
over de bewoners en het ontstaan van de 
Koningslaagte en nabijgelegen gebieden, in 
het bezoekerscentrum van Het Groninger 
Landschap. 
Veel gemakkelijker kan natuurbeleving niet 
zijn.
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spechten, merels, haviken en buizerds. 
Hut: “Beverburchten trekken veel leven 
aan. In de takkenhoop met modder zitten 
veel insecten, waar merels en lijsters op 
afkomen. Die trekken weer roofdieren 
en -vogels aan.” Beverjongen op de foto 
krijgen is geen sinecure. De opnamen van 
begin augustus met het beverjong waren 
een toevalstreffer. Hut was destijds al drie 
maanden met de camera op stap, toen hij 
de beelden maakte. Sindsdien heeft hij het 
jong nog maar een paar keer weer gezien. 
Van de volwassen exemplaren heeft hij veel 
meer beeld. Allemaal met infrarood, wat 
bevestigt dat bevers ’s nachts en tijdens 
schemer actief zijn.

Populatie
Dat het beverjong is gespot, ziet Hut als 
een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst 
sinds lange tijd leven er weer bevers die 
in Groningen zijn geboren en getogen. De 
volwassen dieren zijn toch import. Eind 
oktober 2008 zette Hut het eerste paartje 
uit. Ze kwamen uit het Elbe-gebied in Oost-
Duitsland. Inmiddels zijn er in Groningen 
en Drenthe langs de Hunze zo’n twintig los-
gelaten, waarvan er twee zijn doodgereden. 
Huts collega’s van Het Drentse Landschap 
hadden vorig jaar de primeur van het eerste 
beverjong. Inmiddels zijn daar meerdere 
jongen geboren. Groningen stond tot afge-
lopen augustus met lege handen. 
Bevers horen thuis in dit gebied. “Vroeger 
leefden ze hier volop”, zegt Hut. “In het 
Zuidlaardermeer kwamen onlangs bij het 
baggeren schedelresten van bevers boven 
water.” Ook verder stroomopwaarts van de 
Hunze, bij Eexterzandvoort, zijn resten van 
twee bevers gevonden: de een uit de ijzer-
tijd, de ander uit de Romeinse tijd. Wan-

neer de bevers bij het Zuidlaardermeer zijn 
verdwenen, is niet exact bekend. Officieel 
werd de laatste Nederlandse bever in 1826 
in de IJssel bij Zalk gevangen en gedood. 
Hut: “Nu breidt de Groningse populatie 
zich vanzelf weer uit. Dat is verheugend 
nieuws. Zet de trend zo door, dan is nieuwe 
uitzetting van bevers niet nodig. In het 
hele project leven er momenteel tussen de 
twintig en dertig bevers.” Hoeveel jongen 
er precies zijn, weet Hut niet. Hij heeft het 
sterke vermoeden dat ook in twee andere 
burchten langs het meer jongen leven. Aan 
de overkant vond hij onlangs twijgjes met 
kleine knaagsporen. De camera heeft die 
jongen echter nog niet vastgelegd.

monitoringsteam
Hut zit met een groep Groningse en Drentse 
vrijwilligers in een bevermonitoringteam. 
De teamleden struinen de terreinen af, op 
zoek naar beversporen. De beste tijd om 
sporen te vinden blijkt het najaar en vooral 
de winter, wanneer de bomen kaal zijn. 
In de zomer lijken de bevers soms van de 
aardbodem verdwenen”, vertelt Hut. “Dan 
eten ze water- en oeverplanten, waardoor 
je nauwelijks knaagsporen vindt. Sterven 
de planten in het najaar af, dan schakelen 
de bevers over op houtige gewassen en vel-
len ze dikke bomen met hun vlijmscherpe 
tanden.” Behalve dat de bevers in het gebied 
thuishoren, is het Hut om dat knaagwerk te 
doen. “Ze helpen ons met het openhouden 
van de rietlanden. In Leinwijk stond aan de 
oever een bosje van zo’n twintig hoge abe-
len. Vijf staan er nog overeind, waardoor er 
vrij zicht is op het meer. De bevers zorgen 
voor een natuurlijke dynamiek. Ze snoeien 
fantastisch, en wij hoeven niet aan de slag 
met kettingzagen.”

gESNAPT: 
JONgE bEVER bIJ HET zuIDLAARDERmEER

Beverburcht

Vrijdag 5 augustus 2011. Net na middernacht, om exact 31 seconden 
over één, loopt aan de oever van het Zuidlaardermeer een jonge 
bever voor de bewegingscamera. Klik. Eindelijk een hard bewijs dat 
er jongen zijn geboren. Een unieke gebeurtenis, benadrukt Alwin 
Hut, beheermedewerker van Het Groninger Landschap. “Voor 
het eerst sinds honderden jaren leven er weer jonge bevers in 
Groningen.”

geboren. Een vermoeden had hij al langer, 
maar het onomstotelijk bewijs, zwart-op-
wit, ontbrak. Hut toont een afgeknaagde 
tak, die hij eerder dit jaar vond. “Kijk”, zegt 
hij, wijzend naar de knaagsporen, “dit zijn 
wel erg kleine bevertanden, vergeleken met 
de forse houtsnippers die volwassen bevers 
eraf bijten. Er moesten dus wel jongen 
zijn.” Toch bleef hij twijfelen, zolang de 
jongen niet waren gezien. “Ik heb een paar 
keer bij de beverburcht gepost, maar het 
zijn schuwe dieren. Ze leven ’s nachts en 
laten zich niet eenvoudig zien.” 

De foto’s spreken boekdelen. Op de 
infraroodbeelden sleept vaderbever een 
blok hout met zich mee. Het mannetje is 
een meter lang, meer dan dertig kilo zwaar, 
en herkenbaar aan de hap uit zijn staart. 
Achter hem rent een mini-exemplaar: het 
jong, dat zijn vader goed in de gaten houdt. 
Even later komt de vader nogmaals voorbij, 
met een nóg grotere tak. En weer schuifelt 
het jong nieuwsgierig achter hem aan. Toen 
Alwin Hut deze beelden zag, sprong hij een 
gat in de lucht. Eindelijk wist hij absoluut 
zeker dat er in Groningen beverjongen zijn 

Op de eerste rang
De bewegingscamera moest uitsluitsel 
geven. Hut schafte er afgelopen voorjaar 
één aan. Het is een klein kastje met 
een bewegingssensor. Beweegt er iets 
in beeld, dan maakt de camera overdag 
kleurenfoto’s en ’s nachts zwartwitbeelden 
met infrarood. Hut laat de camera een week 
of twee bij een wissel of burcht hangen. 
“Zo verstoor ik de dieren minimaal, maar 
zit ik wel op de eerste rang. De camera 
maakt bijna twee beelden per seconde. 
Kijk je de beelden na elkaar, dan lijkt het 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Alwin Hut

een schokkerige film.” Na twee weken 
haalt Hut de kaart uit de camera, en 
bekijkt hij de beelden een voor een op zijn 
computer. Soms zijn het er zevenhonderd, 
soms meer dan drieduizend, waarvan 
slechts een handvol met bevers. Lachend: 
“Ik heb weleens vijfduizend foto’s van 
een bewegende bladeren en rietstengels 
bekeken.” 
Rond en in de beverburcht blijkt het een 
drukte van belang. Op de foto’s huppelen 
reeën, er scharrelen steenmarters, 
bruine ratten en hermelijnen, net als 
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Wielrenner Bauke Mollema zou je met recht een pronkjewailtje 
kunnen noemen. Hij is immers een geboren en getogen 
Groninger waar iedere sportliefhebber in de provincie trots op 
is. Na zijn grandioze seizoen in 2011 kijkt iedereen uit naar zijn 
prestaties in het volgende jaar. Als beroepsrenner reist Bauke 
praktisch het hele jaar de wereld over om te koersen. En dan te 
bedenken dat dit allemaal begon op de route van Zuidhorn naar 
Groningen.

Ik ben op mijn achttiende begonnen met wedstrijden rijden. Voor 
die tijd reed ik al veel voor mezelf op de racefiets en daarvoor 
op mijn eigen fiets. Groningen is daar een ideale provincie voor. 
Je hebt de keuze uit veel routes en je kunt er lekker doorfietsen 
zonder dat je veel last hebt van verkeer en stoplichten. 
Ik ben opgegroeid in Zuidhorn en heb in mijn studietijd in 
Groningen gewoond. Nu woon ik niet meer in de provincie. 
Omdat ik nog veel vrienden heb in Groningen, is er echter genoeg 
aanleiding om mijn geboorteprovincie nog regelmatig te bezoeken. 
Dan maak ik er graag een trainingsritje. Vanuit mijn huidige 
woonplaats in Leeuwarden zit ik op de fiets trouwens ook zo in 
Groningen. 

Eén van de mooiste gebieden in Groningen vind ik toch wel het 
Lauwersmeergebied en de aangrenzende waddenkust. Ik vind het 
heerlijk om binnendoor van Zoutkamp naar het Lauwersmeer 
te fietsen en dan een ritje te maken tot aan de stuw aan de 
Lauwerszeedijk, op de grens van Groningen en Friesland. Het is 
toch prachtig dat je in Groningen zulke unieke en uitgestrekte 
natuurgebieden vindt, waar je gewoon doorheen kunt fietsen.
Totaal verschillend van de natuur in het noorden, maar ook 
prachtig, zijn de wegen en paden die net ten noorden van mijn 
vroegere woonplaats Zuidhorn kronkelen. Ik heb altijd met veel 
plezier getraind op de wegen en fietspaden langs Middelstum en 
Kantens, of rond Garnwerd en Ezinge. Vooral de betonnen paden 
die door de weilanden lopen zijn de moeite van het ontdekken 
waard, of je nou op een racefiets of op een gewone fiets zit. 
Zeker aan het einde van het seizoen houd ik ervan om in alle rust 
mijn conditie bij te houden. Dan fiets ik graag alleen, of met een 
trainingsmaatje van vroeger. Het mooie van deze provincie is dat je 
nooit ver hoeft te rijden om rust en mooie natuur te vinden. Dat is 
toch wel heerlijk na een zwaar seizoen.

Bauke Mollema

BAUKE MOLLEMA: ‘JE HOEfT NOOIT VER TE RIJDEN Om RuST EN 
NATuuR TE VINDEN’
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt allebei gratis  
de nieuwe set wandel- en fietsroutes van Het Groninger Landschap.

bEScHERmERS WERVEN bEScHERmERS
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van Godlinze, waar de kerktoren bovenuit 
steekt. De weilanden zijn groen van de 
gewassen of juist pikdonker en glimmend, 
als de klei net geploegd is. De nieuwe 
elektriciteitscentrale in de Eemshaven doet 
enigszins afbreuk aan het plaatje, net als de 
hoge elektriciteitsmasten. De kerktoren van 
Godlinze blijft deze wandeling nagenoeg de 
hele tijd in zicht. We beginnen er en lopen 
een lus ten zuiden van het dorp. 

Afschrikwekkende watervlakte
Waar we vredig in het Lutje Hoeske uitrus-
ten, stroomde vroeger op een steenworp 
afstand in het westen de woeste rivier de 

Vlei, ook als u niet vermoeid bent, even 
neer in het Lutje Hoeske. De plek is een 
verademing. Een bank, kijkgaten, een lui-
fel: het kleine huisje is van alle gemakken 
voorzien. U zit zelfs gegarandeerd uit de 
wind, omdat het huisje kan draaien op zijn 
as. Met een beetje geluk zit u zowel uit de 
wind als in de zon. In het gastenboek louter 
positieve berichten. Een korte bloemlezing: 
“Hier de rust op je in laten werken is echt 
ontspannen”, “Een stukje paradijs op het 
Groninger land” en “Je voelt dat de rust op 
je neerdaalt”. 
Het uitzicht is inderdaad karakteristiek 
Gronings. In de verte prijkt de hoge wierde 

“Even heerlijk uit de wind een broodje eten en ondertussen 
genieten van het weidse uitzicht. Wat een geweldig idee dit 
hoeske!” Deze lyrische boodschap lezen we halverwege de 
wandeling bij Godlinze. We zitten in het Lutje Hoeske, een houten 
minihuisje aan het smalle Lambertuspad, en kijken uit naar het 
mooie en hoge wierdedorp. 

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

Naam van de nieuwe Beschermer
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adres

postcode

Woonplaats

stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

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

welkomstgeschenk de nieuwe set wandel- en fietsroutes. 

daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad golden raand.

(*) zodra de nieuwe beschermer heeft betaald, krijgt u de set wandel- en 

fietsroutes z.s.m. toegestuurd.

       

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de nieuwe 
set wandel- en fietsroutes.
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Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 
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voor niets. Ook al lag het dorp op de oe-
verwal, toch was het niet veilig genoeg om 
het Fivelwater te trotseren. De dorpelin-
gen hoogden de wierde op, tot de huidige 
hoogte van 6,22 meter. Daarmee is Godlinze 
één van de hoogste wierden van Groningen. 
De wierden en de dijk, aangelegd langs de 
huidige Godlinzer Oude Dijk, bleken niet 
altijd afdoende. De streek is geteisterd 
door watervloeden. Jacobus Schickhardt, 
predikant in Godlinze, maakte in 1686 de 
bekende Sint-Maartensvloed mee. In zijn 
Statenbijbel schreef hij op het voorblad een 
ooggetuigenverslag, waarin hij Godlinze 
omschrijft als een scheepje op de golven. 
“Ick sagh van de tooren alles blanck als 
de bare see random haer”, beschreef hij 
vanuit de kerktoren. Hij zag de vloed als 
Gods toorn, en sprak hel verdoemenis 
omdat de Glinzer - zo heten de dorpelingen 
- niet leefden naar Gods woord. Een ander 
geschrift spreekt van een huis dat dreef van 

Fivel. De rivier voerde vanaf Slochteren 
richting de huidige Eemshaven. De mon-
ding stak als een brede trechtervorm het 
binnenland in. Godlinze lag op de rechter 
kwelderwal, net als de dorpen Spijk, Los-
dorp en Leermens. Op één van de vroegere 
zandplaten vinden we het huidige dorpje  
’t Zandt. Ondanks de barre omstandigheden 
wonen hier al heel lang mensen. Archeo-
loog Van Giffen, bekend van de opgraving 
van de wierde van Ezinge, ontdekte in 1924 
bij Godlinze een grafveld, met graven uit de 
zevende tot de negende eeuw na Christus. 
De Fivel was die tijd een reële bedreiging. 
De bewoners zagen het als een afschrik-
wekkende watervlakte, bevolkt door 
monsters en boze geesten. Moeilijk voor te 
stellen, uitkijkend vanuit het lieflijke Lutje 
Hoeske.

Scheepje op de golven
Dat Godlinze hoog en droog ligt, is niet 

Godlinze tot Leermens, dezelfde weg als 
deze wandeling aandoet. In het huis hoorde 
men gekrijs, op zolder vonden ze een kind 
van drie jaar. Dit kind bracht het er levend 
vanaf, 53 andere Glinzer niet. Jaren later, 
in 1717, brak de dijk weer door en golfde de 
Kerstvloed over de wierde. 
Over de naam Godlinze doen vele verkla-
ringen de ronde. Eén daarvan gaat over een 
overstroming, waardoor de Glinzer op hun 
hoge wierde vreselijke honger leden. Door 
een godswonder spoelden er linzen aan, 
vandaar Godlinze. Van de eens zo woeste 
Fivel restten nog enkel sporen in het land-
schap. Waar vroeger het waddenwater 
in- en uitstroomde, liggen nu vruchtbare 
weilanden. 

Intact wierdedorp
Godlinze zelf is een prachtig en nog intact 
wierdedorp, zonder lelijke puisten en ‘witte 
schimmel’ - lees: nieuwe woonwijken - aan 
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o  ja, ik wil beschermer worden voor minimaal

     € 18,– per kalenderjaar

o  ja, ik wil beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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HEIDE IN ’T HEmRIK

Op de vraag wat hét meest bijzondere pronkjewailtje is, roepen 
Alwin Hut en Michel Krol, beide werkzaam bij Het Groninger 
Landschap: ’t Hemrik. Het kleine natuurterrein bij Glimmen zit 
vol verrassingen. Zo stak er onlangs heide de kop op.

Op het eerste gezicht oogt ’t Hemrik niet 
bijzonder spectaculair. Wie er langs loopt, 
ziet achter het hek een hooiland, omzoomd 
met bomen. Als plantenkenner weet Krol 
wel beter. Met afstand is ’t Hemrik zijn 
favoriete gebied. Hij bestempelt het zelfs 
als het meest waardevolle bezit van Het 
Groninger Landschap, vooral vanwege de 
zeggesoorten. Er groeien 13 soorten zeggen, 
zoals draadzegge, sterzegge en blauwe zeg-
ge. Krol laat in ’t Hemrik de meest zeldzame 
zien: paardehaarzegge. “Vroeger stond het 
hele beekdal van Drentsche Aa er vol mee. 
Voor zover ik weet, zijn dit de laatste twee 
pollen in Groningen. Wil de laatste het licht 
uitdoen?” De zeggen geven volgens Krol een 
doorkijk naar het verleden. “Ze laten zien 
hoe vroeger het agrarisch landschap eruit 
zag. Elke zeggensoort vertelt een verhaal. 

De een houdt van een voedselarme bodem, 
de ander van grondwater dat naar boven 
komt.” Tussen de zeggen staat een paars-
gekleurd plantje. Moeraskartelblad, vertelt 
Krol. “Ook zeldzaam”, voegt hij eraan toe.

Eiland met heide
Toch is ’t Hemrik niet meer wat het was. 
De te lage grondwaterstand heeft zijn tol 
geëist. Plantensoorten als de Spaanse ruiter 
zijn verdwenen. Ook de omgeving, het 
oude dal van de Drentsche Aa, ziet er geha-
vend uit. In het dal razen de auto’s over de 
snelweg, aan de horizon staat een pomp-
station. Krol pakt een kaart uit 1790 om 
het oude oorspronkelijke dal te laten zien. 
Waar nu ’t Hemrik ligt, prijkt op de kaart 
een grote waterplas, die in verbinding staat 
met de Drentsche Aa. Midden in de plas 

ligt een eiland. “Op dat eiland staan we nu”, 
vertelt Alwin Hut. “Een paar jaar geleden 
stonden hier nog hoge bomen. Die hebben 
we gekapt om het terrein vrij te houden. 
De bladval maakte het grasland alsmaar 
voedselrijker. Overal stak pitrus de kop op. 
Bovendien viel door de bomen te weinig 
licht op de bodem.” Tot Huts verrassing 
kwam na het kappen van de bomen heide 
tot ontwikkeling. Met enige trots bekijkt hij 
de heideplantjes, die felroze bloeien. “Het 
is struikheide, de droge variant. Dopheide 
groeit in nattere delen”, aldus Hut. 
In hun kantoor hangt achter Krol promi-
nent het aankoopbewijs van ’t Hemrik. De 
brief is uit 1975. Het aankoopbedrag: 3.800 
gulden, zo’n 1.700 euro. “Uitermate goed 
besteed geld”, zegt Krol. “De beste aankoop 
ooit”, vult Hut aan.
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de buitenranden. Alle kenmerken zijn er te 
vinden: de beide rondwegen, die ossewe-
gen worden genoemd, de hogergelegen 
weidegrond aan de westzijde, waar boeren 
bij vloed hun vee konden laten grazen, en 
natuurlijk in het midden van de wierde 
een grote kerk. Aan de zijkant van de kerk 
staat beheerder Laurence Hoeksema. Ze 
wijst naar de bakstenen, die duidelijk 
anders van kleur zijn dan de welbekende 
rode kloostermoppen. “Dat is tufsteen, een 
vulkanisch materiaal dat in de Eifel werd 
gewonnen. Rond het jaar duizend zijn deze 
brokken via de Fivel hierheen gebracht. 
De kerk was toen veel kleiner. Pas later, 
rond 1250, is de huidige kerk er bovenop 
en omheen gebouwd.” Naast het tufsteen 
zit een klein dichtgemetseld venster. Het 
blijkt een hagioscoop, die vroeger uitzicht 
gaf op het koor. “Mensen die niet welkom 
waren, bijvoorbeeld omdat ze een besmet-
telijke ziekte hadden of geëxcommuniceerd 
waren, konden zo de mis meemaken.” 
Ook de gescheiden ingangen voor man-
nen en vrouwen zijn in de loop van de tijd 
dichtgemaakt. Hoeksema: “De mannen 
kwamen vroeger aan de zuidzijde binnen, 
de vrouwen aan de noordzijde. De mannen 
moesten namelijk bij het zonlicht zitten 
om te lezen in de bijbel. Vrouwen telden 
niet mee.”

Net Aboriginals
Binnen oogt het plafond ronduit specta-

culair. De gewelven zijn bont beschilderd 
met patronen en fresco’s van heiligen 
en religieuze patronen. Boven ons prijkt 
Pancratius, de beschermheilige van de 
kerk. Verderop zien we schilderingen van 
Christoffel en een man in Spaanse kledij. In 
de hoek staat een dame afgebeeld. Hoek-
sema vermoedt dat het één van de Rip-
perda’s is, die vroeger in de borg tegenover 
de kerk woonde. Ze toont enkele religieuze 
symbolen, zoals de klavers drie en het sleu-
telgat, dat verwijst naar de toegang tot de 
bijbel. Met al die kleuren en patronen lijkt 
het plafond als in oude Moorse moskeeën. 
“Laatst liet ik Australiërs de kerk zien. Die 
waren stomverbaasd, omdat de patronen 
leken op schilderingen van Aboriginals.” De 
kleurenpracht zat eeuwenlang verborgen. 
Pas eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
kwamen ze tevoorschijn. “Alles zat onder 
een pleisterlaag verborgen. Met mesjes is 
het laagje voor laagje verwijderd. Dat het 
zo mooi zou zijn, had niemand gedacht. 
Echt super, grandioos. Er is nauwelijks iets 
bijgewerkt”, zegt Hoeksema. De restauratie 
van de kerk ziet ze als haar levenswerk. 
Eind jaren zestig stond de kerk er bepaald 
niet florissant bij. “Het was vijf voor twaalf. 
Echt één grote bende. Binnen regende het 
even hard als buiten”, vertelt Hoeksema. 
Tijdens de restauratie kwam nóg een ver-
rassing tevoorschijn, namelijk de grafsteen 
van predikant Jacobus Schickhardt. “We 
wisten niet dat hij hier begraven lag.”
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Moerasontwikkeling 

langs het

Zuidlaardermeer

Rita Jansen: “Mien laifste 
stee, dat ziJn eR vele!” 

Ondanks de drukte op haar bureau in het 
kantoor van Het Groninger Landschap in 
Haren, trekt Jansen geregeld de natuur 
in, om – zoals ze zegt – de ‘natuur te 
ontdekken’. “In mijn schaarse vrije tijd 
fiets en wandel ik veel. Maar ik streef er 
ook naar om ondanks alle vergaderingen 
en  verplichtingen minimaal één keer per 
maand met een rayonbeheerder het ter-
rein in te gaan. De wandelschoenen aan, 
de verrekijker om de nek en kijken! Niet 
alleen naar de natuur en te zien hoe die 
zich ontwikkelt in onze terreinen, maar 
ook naar de cultuurhistorie. Onze borgen, 
de aanpassingen die we uitvoeren in onze 
boerderijen, de molens. Veel mensen 
kennen het niet, weten het niet of zijn 
zich er niet van bewust hoe rijk Gronin-
gen is aan cultuurhistorie en verschil-
lende landschappen. Van de houtsingels, 
de kwelders, de weidevogelterreinen, de 
moerassen, de borgterreinen met de bos-
sen en de zandgronden.”

Aantrekkingskracht
Het bezoek aan natuurgebieden waar inrichtingswerkzaamheden aangepast en de groei van krabbescheer gestimuleerd. Dat bracht 

weer de zeldzame Groene Glazenmaker terug. Die libellensoort 
leeft alleen op krabbescheer. Dat is dan toch mooi? Zie eens die 
moerasontwikkeling langs de boorden van het Zuidlaardermeer en 
veel veranderingen zie je ook in het Reitdiepgebied.  Toen we daar 
de waterstand omhoog brachten, had dat een gigantisch effect op 
de bodem en het bodemleven en daarmee ook op de vogelsoorten 

die daar op afkomen. Als ik zie wat een aantrekkingskracht de 
hoge waterstand in bijvoorbeeld Koningslaagte heeft op de weide-
vogels, dan kan ik me daar telkens weer over verbazen. Hele grote 
groepen kieviten en grutto’s, toch een steeds zeldzamer vogelsoort, 
maar ook veel eendensoorten, zwanen, tot ooievaars en zelfs 
een zeearend aan toe. Dan zie je hoe belangrijk natuurherstel en 
inrichtings maatregelen zijn. Daarbij houden we rekening met de 
geschiedenis van een gebied. Bij de inrichting van het Reitdiep-
gebied hebben we die historie meer naar voren gehaald. In natte 
perioden lopen de oude meanders van het Reitdiep weer vol 
water. De gracht en het voormalig borgterrein van Harssensbosch 
zijn opgeknapt, evenals het oude boerderijtje. Dat erfgoed, die 
cultuurhistorie, daarvoor is altijd plaats in ons landschap ongeacht 
nieuwe ontwikkelingen of economische vooruitgang. Maar ook de  
polder Breebaart vind ik erg mooi. Niet alleen vanwege het belang 
van binnendijkse brakwatergebieden voor de wadvogels, het is 
ook de weg er naartoe. Ik rij dan altijd via Finsterwolde, door de 
polders. Dat vind ik een geweldig, bijna imponerend landschap. 
Die wolkenluchten. Die veelbesproken weidsheid, die uitzichten, 
dat grote open landschap met de kiekendieven…Ik ga ook graag 
naar Nieuwe Statenzijl, naar de Kiekkaste, onze enige buitendijkse 
kijkhut. Dat vind ik echt een belevenis. De kiekendieven, zingende 
karekieten en blauwborsten, het glanzende slik, de prielen... 
geweldig!”

Verrassend
In Groningen zijn natuur, cultuurhistorie en erfgoed onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Het Groninger Landschap legt in de 
natuurgebieden fiets- en wandelpaden aan en de vrijwillig 
medewerkers organiseren excursies, wandelingen en andere 
activiteiten zodat de bezoekers optimaal van de natuur en de 
cultuurhistorie kunnen genieten. Vaak is, als je een beetje kunt 

‘landschapslezen’ die historie in het landschap te zien door 
bijvoorbeeld wierden, de plek van een oude molen of de plaats van 
een borg met landgoed of arbeidershuisjes. Jansen: “Het is heel 
verrassend om te zien hoe een gebouw weer gaat ‘leven’ als je het 
restaureert. Als je het een nieuwe bestemming geeft en door de 
restauratie de geschiedenis ‘meeneemt’ zoals bij het herstel van 
het boerderijtje bij Harssensbosch. In Noorderhoogebrug hebben 
we de monumentale elementen van de boerderij als uitgangspunt 
genomen bij het herstel en de inrichting  van de boerderij als 
bezoekerscentrum. Ook op onze borgterreinen met landgoed 
zijn we met onderhouds- en herstelwerkzaamheden bezig. Op 
termijn willen we de  borgen openstellen voor het publiek. Dat 
gebeurt in de nabije toekomst al met de Coendersborch in Nuis 
en op de langere termijn willen we dat ook met de Ennemaborgh. 
Recent hebben we het Koetshuys bij de Ennemaborgh al aangepast 
tot horecagelegenheid. Bezoekers aan het landgoed en het 
Midwolderbos kunnen daar wat uitrusten en wat eten en drinken 
en tegelijkertijd het mooie landgoed en het bijbehorend erfgoed 
‘ervaren’. Van dat soort ontwikkelingen kan ik echt genieten. Dat 
soort gebouwen willen we openstellen voor het publiek. Het is 
onderdeel van de historie van het gebied en zo stimuleer je ook bij 
de bezoekers het besef hoe mooi niet alleen natuur, maar ook de 
daarbij horende cultuurhistorie is.” 

Het woord ‘pronkjewail’ voor ons 75-jarig jubileum is goed 
gekozen. Maar het is voor mij moeilijk om er één gebied of object 
uit te kiezen. Mien laifste stee? Dat zijn er vele. Je leert natuur 
en landschap te waarderen als je het opzoekt. Echt opzoeken 
dan hè? Je leert bijvoorbeeld het Reitdiepgebied niet kennen 
door gas te geven op de N361. Je moet fietsen en wandelen, op de 
kronkelweggetjes, langs de dijk, de wierden, de oude kerkjes en 
langs de boerderijen.”

Eén ‘Pronkjewail’ noemen binnen het Groningse landschap? Daar 
kan en wil Rita Jansen, directeur van Het Groninger Landschap, 
niet zoveel mee. “Mien laifste stee is voor mij het hele Groninger 
landschap. Ik kan niet één plek noemen, dan zou ik er een andere 
plek tekort mee doen. De Groningse natuur is één groot palet 
aan kleuren, afwisseling en schoonheid. We hebben zoveel 
verschillende natuur- en landschapstypen in onze provincie. Ze 
hebben allemaal hun charme. In hun weidsheid, maar ook in hun 
beslotenheid.”

GOLDEN RAAND 04 26 HET GRONINGER LANDSCHAP27

voor natuurherstel zijn uitgevoerd, is voor Jansen bijna een 
ontdekkingstocht. “Je ziet dan hoe de natuur zich ontwikkelt. 
Neem nu de Harener Wildernis, waar we twee jaar geleden 
zogenaamde ‘petgaten’ gegraven hebben. Daar duiken planten, 
mos en grassoorten op die er lange tijd niet gesignaleerd zijn. 
Bij het Leekstermeer hebben we de profielen van de sloten 

Rita Jansen 



periode van tien jaar een bedrag van één 
miljoen gulden (450.000 euro) beschikbaar 
zouden stellen voor Wolfsbarge in Lein-
wijk, aan de oever van het Zuidlaardermeer. 
Dit leek ons een ideaal project. Het draait 
daar immers om de kwaliteit en de invloed 
van water. Japan was enthousiast over het 
initiatief. Yuzaburo Mogi, de Honorary CEO 
& Chairman of the Board of Directors van 
Kikkoman, kwam speciaal voor de gelegen-
heid van Japan naar Sappemeer gereisd.”
Wolfsbarge werd een veldlaboratorium: een 
gebied waar wisselende waterstanden de 
natuur beïnvloeden om zo de kans te geven 
aan een diversiteit aan planten- en dieren-
leven. De karakteristieke molen, die snel de 
naam Kikkoman-molen kreeg, pompt water 
vanuit het Zuidlaardermeer in Leinwijk. 
De omgeving is hierdoor een paradijs voor 
veel water- en moerasvogels, zoals water-
snip, veel eendensoorten, roerdomp en 
porseleinhoen. Doesburg: “Onze expertise 

is sojasaus maken. Wij laten daarom het 
beheer van het project graag over aan Het 
Groninger Landschap. De enige voorwaarde 
die wij hebben gesteld is dat het gebied vrij 
toegankelijk moet zijn voor het publiek. 
Het Groninger Landschap heeft mooie din-
gen gedaan met het sponsorgeld. Ik heb de 
opbouw van het project meegemaakt vanaf 
het moment dat het nog een zandvlakte 
was, tot het prachtige natuurgebied dat het 
nu is.”
De afgesproken tien jaren van sponsoring 
zijn inmiddels verstreken. Er  is onlangs 
echter een nieuwe overeenkomst afgeslo-
ten waarbij Kikkoman de sponsoring met 
drie jaar heeft verlengd.

Je kunt er naartoe
De Kikkoman brouwerij onttrekt geen 
water aan Wolfsbarge of het Zuidlaarder-
meer. Toch heeft het project een belangrijke 
meerwaarde voor de organisatie; het is 
meer dan alleen een symbool. Doesburg: 
“Wolfsbarge is tastbaar, het is een plek waar 
je even naartoe kunt gaan. Als we klanten 
of bezoekers meenemen, zijn ze altijd 
verbaasd dat zo’n prachtig gebied maar een 
kwartiertje rijden van het bedrijfslocatie 
ligt. Het is een inspirerende omgeving waar 
je jezelf als bedrijf dat natuur hoog in het 
vaandel heeft, graag mee identificeert. “
Een duurzame bedrijfsvoering met respect 
voor de omgeving met de natuur gaat 
volgens Doesburg verder dan het halen 
van certificaten voor schone bedrijfsvoe-
ring of kortdurende sponsoring. “Door het 
aangaan van een langdurige sponsorover-
eenkomst verbind je jezelf met je directe 
omgeving en schep je een band met organi-
saties als Het Groninger Landschap.” 

ScHOON WATER LOKTE 
JAPANSE SOJASAuSfAbRIKANT 
NAAR gRONINgEN

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

De wereldberoemde Kikkoman sojasaus bestaat uit vier ingrediënten: sojabonen, tarwe, zout en water. 
Juist dat vierde ingrediënt bleek de bindende factor te zijn tussen de Japanse fabrikant en het Groninger 
Landschap. Ruim tien jaar geleden sloten zij een overeenkomst voor financieren van het beheer van 
‘pronkjewailtje’ Wolfsbarge. André Doesburg, Senior Manager Algemene Zaken bij Kikkoman Foods 
Europe B.V., vertelt over een bijzondere relatie.

“Werken in harmonie met de natuur.” “Dat”, 
zo legt André Doesburg uit, “is onze filo-
sofie. Kikkoman werkt sinds de oprichting 
volgens dit principe. En dat is een lange tijd. 
Wij houden het erop dat Kikkoman ruim 
driehonderd jaar geleden voor het eerst 
werd geproduceerd. Daarmee is het één van 
de oudste voedingsproducenten van Japan.”
Een filosofie is leuk, maar als het bij woor-
den blijft verlies je als bedrijf alleen maar 
je geloofwaardigheid. Dat begrijpt Kik-
koman als geen ander, weet Doesburg. “De 
tarwe, de sojabonen, het zout en het water 
waarvan de sojasaus wordt gemaakt, zijn 
volledig natuurlijk en moeten van de beste 
kwaliteit zijn. Die goede kwaliteit krijg je al-
leen als je een gezonde leefomgeving hebt. 
In 1997 vestigde Kikkoman zich met een 
sojasausbrouwerij in Sappemeer. Daar was 
een zoektocht aan vooraf gegaan. De provin-
cie Groningen kreeg de voorkeur vanwege 
onder andere de waterkwaliteit.”  

Wolfsbarge
Zo werd Kikkoman Foods Europe B.V. in 
Sappemeer één van de tien productie-
locaties van Kikkoman in de wereld. De 
andere negen staan in Azië en Amerika. 
De opening mocht niet ongemerkt voor-
bijgaan. Doesburg: “Het is gebruikelijk dat 
de opening van een nieuwe locatie een 
uitgelezen moment is voor een gebaar, 
waarmee Kikkoman iets terugdoet voor de 
omgeving. We zochten een sponsormoge-
lijkheid en vonden die bij de Stichting Het 
Groninger Landschap. Het project Water 
over Wolfsbarge past precies in het motto 
van Kikkoman. We kwamen met Het Gro-
ninger Landschap overeen dat we over een 

W a T E r  o v E r  W o l f s b a r g E

de lijst met ingrediënten mag kort en eenvoudig zijn. Het productieproces van Kikkoman 

is dat allerminst. In de opslagtanks in Sappemeer worden gestoomde sojabonen (de 

sojabonen die Kikkoman gebruikt zijn niet genetisch gemanipuleerd) en geroosterde en 

geplette tarwe samen met micro-organismen enige dagen gecultiveerd. Het resultaat 

(koji in het Japans) wordt samen met water en opgelost zout tot fermentatie gebracht. 

Na een fermentatie- en gistingsproces van ongeveer een half jaar heeft de sojasaus de 

optimale smaak bereikt. Het mengsel wordt gescheiden van de bonen en tarwepulp, 

waarna de saus verder wordt verwerkt voordat het in de flesjes wordt gegoten. de pulp 

wordt tot een koek geperst die als veevoeder wordt gebruikt.

Het karakteristieke bolle schenkflesje waarin Kikkoman wordt verkocht, wordt door 

kenners gezien als een klassiek voorbeeld van industrieel design. dit heeft ertoe geleid 

dat het New York Museum of Modern Art het flesje heeft opgenomen in de collectie. Het 

flesje staat daar tussen andere designklassiekers, zoals het beroemde flesje van Coca 

Cola.

Een half jaar voor een flesje Kikkoman

André Doesburg

Links: Wolfsbarge
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Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

EENDENKOOI NIEuW ONRuST: 
EENDEN VANgEN LANgS HET 
WAD
De eendenkooi Nieuw Onrust, ligt in de 
Westpolder op een steenworp afstand van 
de Waddenzee, waar de waddenzeedijk 
de oude weg naar Lauwersoog ontmoet. 
Het is één van de twee overgebleven 
kooien in de provincie. De kooi werd aan 
het einde van de 19e eeuw gegraven om 
de eenden te lokken die in de herfst de 
kustlijn volgden. Op de kooiplas van Nieuw 
Onrust vonden ze rust, zoet water en vaak 
een onvermijdelijk lot. In één van de vier 

vangpijpen gejaagd, gingen ze letterlijk 
de pijp uit en kwamen ze in het vanghok 
terecht.
De kooi heeft in 2003 een nieuw leven 
gekregen. De eendenkooi is ‘vangklaar’, 
maar er worden geen eenden gevangen. Het 
Groninger Landschap streeft ernaar om op 
de kooi weer eenden te vangen en te ringen 
voor wetenschappelijk onderzoek. 
De bewaarkelder waar vroeger de gevangen 
eenden in werden bewaard alvorens ze 

werden verscheept naar het buitenland,  
is onlangs gerestaureerd en heeft een 
nieuwe bestemming gekregen. De kelder is 
geschikt gemaakt  als overwinterings- en 
slaapplaats voor vleermuizen.
Nieuw Onrust is niet vrij toegankelijk  voor 
publiek. Het Groninger Landschap organi-
seert echter geregeld  begeleide excursies 
waarbij vrijwilliger-kooikers uitleg geven 
over de geschiedenis, het gebruik van de 
eendenkooien de flora en fauna.

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman

OVERbOS: REcHTE LANEN 
mET bOmEN ALS zuILEN

Tegenover de Freylemaborg in Slochteren ligt 
het Overbos. Weliswaar scheidt de N387 het bos 
van het borgterrein maar het hoort wel degelijk 
bij het landgoed. Imposante beuken als zuilen 
bevestigen de voorname status van de smalle, 
langgerekte bosstrook.

In de zestiende eeuw zal Remmert 
 Fraeylema ongetwijfeld te paard of te voet 
zijn landgoed hebben geïnspecteerd. En 
wellicht ging de jonker van Slochteren 
toen ook door het Overbos, te paard of 
misschien te voet. Nu lopen daar iedere 
dag wandelaars, al dan niet met hond. Ze 
genieten van de stilte en van het getjilp van 
roodborst en boomklever.
Gaaien zijn druk bezig wintervoorraden aan 
te leggen. “Ze verstoppen de eikels overal 
en nergens”, vertelt beheerder Silvan Puij-
man. “De vogels zijn eigenlijk bosbouwers. 
Ze vergeten waar ze de eikels achtergelaten 
hebben en zo kunnen er nieuwe bomen op-
groeien.” Het Groninger Landschap laat het 
beheer niet alleen aan de gaaien over. Aan 
de zuidkant zijn enkele jaren geleden jonge 
eiken geplant die al aardig groot worden. Ze 
versterken de laanstructuur van het bos. 
Langs de paden ligt hier en daar dood hout. 
“Dat laten we liggen, het zorgt weer voor 
nieuw leven.” Puijman wijst op een oude 
beukentak waarop een witte, bijna door-
zichtige paddenstoel groeit, de porselein-
zwam. Zonder lang te hoeven zoeken, kan 
de beheerder nog enkele paddenstoelen 
aanwijzen. De gele knolamaniet met zijn 
bijna fluorescerende kleur springt eruit. 
Even verderop groeit de rodekoolzwam. 
“Het bos heeft veel natuurwaarde”, aldus de 
beheerder. De gaten in de bomen zijn het 
werk van spechten, de holen worden ook 
gebruikt door vleermuizen. Langs het bos 
loopt een brede sloot waar regelmatig de 
ijsvogel wordt gezien.
Plots klinkt er gekrijs. Een buizerd en een 
kraai hebben het met elkaar aan de stok ge-
kregen. Een houtduif schrikt op en fladdert 
in paniek weg. “Er zit waarschijnlijk een 
nest”, zegt Puijman. “Houtduiven hebben 
tot diep in het najaar jongen.”
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Het Groninger Landschap heeft 5 Nederlandse 

landgeiten uitgezet voor het beheer van het 

heideterrein op het landgoed Coendersborch in 

Nuis. de geiten worden ingezet om vergrassing 

en verbossing van de heide te beperken. 

Hierdoor ontstaat een gevarieerder 

heideterrein met ruimte voor amfibieën, 

insecten, kleine zoogdieren en bijzondere 

planten zoals harig wollegras en diverse 

veenmossoorten. Nederlandse landgeiten 

kunnen heel goed tegen de winter en vragen 

weinig verzorging. 

LaNDGEITEN 
BEGraZEN LaNDGOED 
COENDErsBOrCh 

Het Groninger Landschap heeft het heide-

terrein op Landgoed Coendersborch bij Nuis 

gemaaid. door te maaien wordt niet alleen de 

groei van heide bevorderd, maar het maaisel 

wordt ook gebruikt om rust- en nestmogelijk-

heden te creëren voor de ringslang. door deze 

maatregelen hoopt Het Groninger Landschap 

het leefgebied voor de ringslang te verbeteren. 

Met licht materiaal is zoveel mogelijk Pijpen-

strootje weggemaaid zodat andere, zeldzame 

plantensoorten meer kans krijgen. Op plek-

ken met heide, veenmos en ander bijzondere 

 planten is niet gemaaid om die planten te 

 sparen. Het maaisel is op bulten langs de rand 

van het terrein gezet. deze bulten gaan broeien 

en zijn goede plekken voor de ringslang om 

eieren in te leggen of te overwinteren. 

ruImTE vOOr rINGsLaNG 
Op LaNDGOED 
COENDErsBOrCh

VERguNNINg EEmSHAVENuITbREIDINg 
VERNIETIgD

De Raad van State heeft de natuurbe-
schermingswetvergunning voor uitbrei-
ding en verdieping van de Eemshaven 
om procedurele redenen vernietigd. De 
havenuitbreiding had samen met de 
kolencentrale van Essent één natuur-
beschermingswetvergunning moeten 
hebben, omdat beide activiteiten on-
losmakelijk met elkaar zijn verbonden. 
Met de uitspraak is er nu extra tijd om 
te werken aan een structurele oplos-
sing voor de problemen van de Eems. 
Natuurorganisaties roepen bedrijven en 
Groningen Seaports daarom op om hier 
samen serieus werk van te maken. 
In de uitspraak over de natuur-
beschermingswetvergunning van Es-
sent had de Raad van State al geconclu-
deerd dat Essent en de havenuitbreiding 
samen één vergunning hadden moeten 
hebben. Reden hiervoor is dat de koel-
waterinlaat van Essent in het verlengde 
deel van de haven ligt. Essent kan haar 
kolencentrale niet laten draaien zonder 

dat de haven uitgebreid wordt. Daarmee 
worden beide activiteiten als één acti-
viteit beschouwd en moeten ze dus ook 
één vergunning hebben. 
Natuurorganisaties hadden de ver-
gunning voor de havenuitbreiding 
aangevochten. Reden hiervoor was de 
baggerstort in de Eems dat onderdeel 
zou zijn van de werkzaamheden. Dit 
zorgt voor extra vertroebeling in een 
rivier die al veel te troebel is. Dat brengt 
de natuur in de Eems nog een extra in 
de problemen. Natuurorganisaties vin-
den dat er eerst gewerkt moet worden 
aan het oplossen van die vertroebeling 
voor er sprake kan zijn van vaargeul- en 
havenverdieping. Ze hopen dat ze op 
korte termijn samen met bedrijven en 
Groningen Seaports een plan kunnen 
ontwikkelen waar zowel bedrijven als 
de natuur mee uit de voeten kunnen. 
Met een gezond natuurlijk systeem is er 
meer ruimte voor de beoogde economi-
sche groei.

OpKNapBEurT 
BuITENTErrEIN 
hOOILaNDEN 12 
IN LETTELBErT 

Het Groninger Landschap knapt het buitenter-

rein op van Hooilanden 12 in Lettelbert. Er 

komt een natuurlijk erf met ommuurde tuin 

met fruitbomen, een uitkijkheuvel, een water-

partij en broedgelegenheid voor de ijsvogel.                                  

Afgelopen zomer is de schuur van Hooilanden 

12 helemaal verbouwd tot een vertrekpunt van 

de excursies van Het Groninger Landschap. 

Nu is ook het buitenterrein aangepakt. de 

bomen en struiken op het erf zelf zijn gesnoeid 

en in de tuin komen fruitbomen. Er komt een 

uitkijkheuvel met uitzicht over het veenweide 

landschap en een waterplas met vlonder pad 

waar kinderen tijdens de slootexcursies water-

beestjes uit het water kunnen vissen. Voor de 

ijsvogel is een steil wandje aangelegd waarin 

hij kan broeden. 

INRIcHTINg HARENER WILDERNIS IS  
EEN SuccES 

De natuur van de Harener Wildernis is 
de laatste twee jaar sterk verbeterd door 
herstelmaatregelen die Het Groninger 
Landschap heeft uitgevoerd.  In de zomer 
van 2009 heeft Het Groninger Landschap 
bij een aantal percelen in de Harener Wil-
dernis de toplaag verwijderd en een aantal 
ondiepe petgaten gegraven. Hierdoor is 
veel voedselrijke grond afgevoerd. Doel 
van de maatregelen is het op gang krijgen 
van veenvorming, zoals die eeuwenlang 
langs de Hondsrug heeft plaatsgevonden.   
Twee jaar na de inrichting zijn de eerste 
gunstige ontwikkelingen te zien. Planten 
die zich sindsdien hebben gevestigd zijn 
borstelbies, duizendknoopfonteinkruid, 
veelstengelige waterbies, waterviolier, 
slank veenmos, blauwe zegge, geelgroene 
zegge, draadzegge en paddenrus. Zeker de 
combinatie van deze soorten, op een plek 

waar twee jaar geleden geen enkele soort 
van enige botanische waarde voorkwam, 
is een succes. Een ander belangrijk 
positief effect hebben de maatregelen 
gehad op de hydrologie van het gebied, 
waardoor ook kleine stukjes natuur die 
nog aanwezig waren hebben geprofiteerd. 
Zo is de achteruitgang van een mooi 
stukje met vier soorten veenmos, 
moerasviooltje en veenpluis gestopt en 
heeft zich ronde zonnedauw opnieuw 
gevestigd. Dit vleesetend plantje is de 
kroon op het werk. 
Ook dieren hebben van de maatregelen 
geprofiteerd. Vogels kwamen dit jaar tot 
broeden, met als meest opvallende soort 
de kleine plevier. Ook de poelkikker, 
de waterspitsmuis en de bijzondere 
moerassprinkhaan doen het goed in de 
Harener Wildernis. 
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WANdEL MEE 
MEt dE  

2E EDITIE 
huNZELOOp 2012

Op 15 september 2012 vindt de tweede editie van de Hunzeloop plaats. Het 
wordt weer een actieve dag voor iedereen voor alle actieve wandelaars en 
nordic walkers. Er zijn afstanden voor beginners en gevorderden en speciale 
routes voor deelnemers met een rollator, rolstoel of scootmobiel. 
We hebben nieuwe routes uitgezet die u weer door het prachtige gebied van de 
Hunzevallei en het Zuidlaardermeer voeren. Het beekdal van de Hunze is de 
laatste jaren opnieuw ingericht. De langere afstanden voeren u om het Zuid-
laardermeer in, langs de nieuw ingerichte gebieden Wolfsbarge en Leinwijk. 
Het zijn de mooiste plekken langs het meer, met weidse uitzichten en afwisse-
lende waterpartijen. Inmiddels heeft de bever dit gebied als vaste verblijfplaats 
gekozen.
Deelnemen aan de Hunzeloop is niet alleen gezond, maar zeker ook gezellig. 
Ook als u niet wilt of kunt wandelen bent u van harte welkom bij de Hunze-
loop. Kijk op 15 september 2011 dan gewoon rond op de braderie op de Brink in 
Zuidlaren of doe mee aan de kinderactiviteiten.

Aanmelden
Voor meer informatie over de routes en starttijden kunt u terecht op 
www.hunzeloop.nl. Vanaf januari kunt u zich aanmelden via het inschrijffor-
mulier op deze site. Het inschrijfgeld bedraagt € 5,–. Door mee te doen draagt u 
uw steentje bij aan het nog mooier maken van de Hunzevallei.

De Hunzeloop is een initiatief van Het Drentse Landschap en Het Groninger Landschap. Ze 

organiseren dit  in nauwe samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar, de landelijke 

wandelorganisatie KNBLO en de Zuidlaarder Ondernemersvereniging.



Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

mEDENERTILSTERPOLDER: 
gRuTTOKERN IN HET mIDDAg-
HumSTERLAND  

De Medenertilsterpolder ligt precies mid-
den op de lijn tussen Aduard in het zuiden 
en Ezinge in het noorden. Midden in de 
polder ligt het reservaatgebied van Het 
Groninger Landschap met de gelijknamige 
naam. Binnen de dertig hectare wordt de 
waterhuishouding en het beheer met zorg 
afgestemd op de weidevogels. Zo is er een 
gebied ontstaan dat qua weidevogelstand 
kan wedijveren met de beste polders van 
Friesland en Noord-Holland. Door de 
bijzondere aandacht die het gebiedje krijgt, 
zijn de aantallen weidevogels, er sinds de 
jaren ’90 gestaag toegenomen. 

De grutto haalt er hoge dichtheden en  en 
veel gruttopullen worden er volwassen.
De Medenertilsterpolder is een voor-
beeld van effectief weidevogelbeheer. Het 
mozaiek beheer zorgt voor afwisseling in 
de vegetatie. De gruttopullen hebben in de 
kruidenrijke en halfhoge vegetatie vol-
doende dekking en vinden er hun kostje 
(insecten). De bemesting met ruige mest 
stimuleert het bodemleven, zoals wor-
men en emelten die op het menu staan 
van de grutto. De hoge grondwaterstand 
zorgt voor natte omstandigheden zodat de 

bovengrond niet uitdroogt, waardoor het 
bodemleven dicht onder het maaiveld  zit 
en bereikbaar is voor de weidevogels. In de 
winter vult de oude meanderbedding van 
het Oude Aduarderdiepje die zich door het 
gebied kronkelt, met water en toont zo de 
ontstaansgeschiedenis van het landschap.
De Medenertilsterpolder is niet vrij toe-
gankelijk, maar langs de Zuiderweg van 
Feerwerd naar Den Ham en vanaf het 
aanliggende fietspad van Beswerd naar 
 Fransum zijn volop plekken te vinden van-
waar de vogels goed zijn te observeren.

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

HEIDETERREIN IN 
HET cOENDERSbOS

Een luide triller, eindigend met tsia, tsia, 
tsia, klinkt over het heideveld. René Oos-
terhuis, rayonbeheerder van Het Groninger 
Landschap, speurt de boomtoppen af, en 
vindt al gauw de boompieper, die bovenin 
een solitaire eik aan het zingen is. “Boom-
piepers houden van dit soort open veldjes 
vanwege het overzicht en de insecten. Er 
broeden hier vier paartjes.” Oosterhuis 
koestert het open heideveld in het bos, dat 
zo’n honderd bij honderd meter beslaat. 
“Dit veld is heel oud”, zegt hij, “een over-
blijfsel uit vroeger tijden. Alle weilanden 
om ons heen zijn ontgonnen. Alleen dit 
terrein is behouden. Op de droge delen 
staat struikheide, op de natte delen komt 
eenaarig wollegras en veenpluis voor en 
meerdere soorten veenmos.” Een heideveld 
trekt volgens Oosterhuis talloze soorten 
aan. “Hier komen veel insecten en geleed-
potigen voor, zoals tal van soorten spin-
nen en kevers. Het is ook belangrijk voor 
reptielen zoals de ringslang.” Dat er heide 
groeit, is van de laatste jaren. Heide vraagt 
van natuurbeheerders als Oosterhuis veel 
aandacht. “Doen we hier niets, dan groeit 

dit veld in mum van tijd dicht. Binnen een 
paar jaar ‘vergrast’ de heide met pijpen-
strootje. En na verloop van tijd staat hier 
een berkenbos.”

Schoonebeker schapen
Vroeger werd dit heideveld intensief 
begraasd. Vanaf de jaren tachtig liep er ’s 
zomers een kudde Schoonebeker schapen, 
een groot schaap zonder horens, met vaak 
een zwarte vlek rond de ogen. De kudde 
bestond uit achttien ooien, waarbij zo nu 
en dan tijdelijk een ram werd geplaatst. 
Terugblikkend concludeert Oosterhuis dat 
de kudde destijds te groot was. “De schapen 
aten niet alleen het pijpenstrootje, maar 
ook de heide op. Het gevolg: een kaalgege-
ten heideterrein zonder heide.” Al een paar 
jaar nemen bosmaaiers het werk van de 
schapen over. Met succes: de heideplanten 
keren terug. Het maaien komt heel precies. 
Oosterhuis staat erbij als de mensen van 
Landschapsbeheer Groningen aan de slag 
gaan. Hij instrueert ze uitvoerig. “Ze mogen 
alleen de delen met pijpenstrootje maaien. 
De plekken met heide, veenmos en ander 

bijzondere planten moeten ze ontzien. Een 
bult veenmos wegmaaien is zonde. Veen-
mos groeit jaarlijks met slechts één mil-
limeter.” Sinds kort graast er ook een aantal 
Nederlandse landgeiten om de opslag ven 
berken tegen te gaan. 

broedhopen
Het maaisel ligt op hoge bulten in de bos-
rand. Het zijn broedhopen, die er speciaal 
zijn gelegd voor de ringslang, zodat de 
vrouwtjes er hun eieren kunnen uitbroe-
den. Een paar jaar geleden zag Oosterhuis 
een ringslang die lag te zonnen langs de 
sloot. “Ik kon de gele vlekken aan weerszij-
den van de hals duidelijk zien”, vertelde hij 
destijds. Het bleef voorlopig bij die waar-
neming, maar Oosterhuis heeft geduld. 
“De ringslang komt hier terug, daar heb ik 
het volste vertrouwen in. We hebben het 
heideterrein natter gemaakt door greppels 
te dichten en brede, ondiepe plas-drasoe-
vers te graven. In die laagten zitten veel 
amfibieën zoals kikkers en salamanders. 
Ringslangen zijn daar dol op.”
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Uitgestrekte heidevelden en hoogveen, zover het oog reikte. Zo 
zag een eeuw geleden het Zuidelijk Westerkwartier er uit. Tegen-
woordig resten slechts een paar minuscule plukjes. Eén daarvan 
ligt achterin het Coendersbos, op een klein half uur lopen van de 
borg. Sinds kort grazen er geiten.



                   
Winterexcursie op landgoed Coendersborch
Elk seizoen is weer anders, de ene keer vallen de vogels op, de andere 
keer de bloemen en dan weer de kleur van het blad. Om de seizoenen 
te beleven organiseren de gidsen van Het Groninger Landschap alle 
4 seizoenen een excursie op het historische landgoed de Coenders-
borch. Als eerste is de winter aan de beurt. Op 21 en 22 januari tussen 
14.00 en 16.00 uur gaan we kijken of het bos echt zo dood is als het 
zich laat aanzien. Wat doet een boom in de winter als het blad eraf  is 
of welke dieren kun je nu verwachten. Al wandelend gaan we ontdek-
ken dat er volop leven is in een winters bos. Ook besteden we tijdens 
de wandeling aandacht aan de ontstaansgeschiedenis en het beheer 
van het gebied. Waarom wordt er gekozen voor een bepaald beheer, 
waarom blijft bijvoorbeeld al het dode hout in het bos liggen en 
wordt het niet opgeruimd? Plaats: Landgoed Coendersborch in Nuis.

     
     

     
    Winterwandeling in de Kropswolderbuitenpolder

Het Groninger Landschap organiseert een wandeling over de dijk 
van (en zo mogelijk door) de Kropswolderbuitenpolder op zoek naar 
overwinteraars, zoals (riet-) ganzen. Ook zien we waarschijnlijk Ko-
nikpaarden en Schotse Hooglanders, die hier ingezet worden om de 
begroeiing kort te houden. De wandeling start om 10 uur en duurt tot 
12.30 uur. Start: Parkeerplaats aan de Energieweg vlakbij de Scheeps-
wervenweg in Hoogezand

Rondleiding door de Onnerpolder
Het Groninger Landschap organiseert samen met het Waterbedrijf 
Groningen een rondleiding door het nieuw ingerichte gebied in de 
Onnerpolder achter het pompstation van het Waterbedrijf. Eerst 
onder het genot van een kopje koffie een inleiding over alles wat 
er de afgelopen jaren gebeurd is en daarna het veld in op zoek 
naar de vele weidevogels in de Oostpolder, zoals kievit, grutto, 
wulp en tureluur. Verder is de kans groot dat we verschillende 
eendensoorten zullen zien zoals bijvoorbeeld de slobeend, 
krakeend enzovoorts en dat we roofvogels zien als buizerd, 
kiekendief, mogelijk zelfs een visarend. Start is om 09.00 uur en 
de wandeling duurt tot 11.30 uur. Vertrek vanaf het Pompstation 
Waterbedrijf Groningen, Pompstationweg Onnen.

ZaTErDaG 18 FEBruarI ZaTErDaG 17 maarT Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, vleermuisliefhebbers, 
voor kinderen die doe-activiteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen, 
nestkasten controleren of willen zien wat er in sloten leeft en groeit, organiseren de 
vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap diverse activiteiten en evenementen. 
Op onze website www.groningerlandschap.nl  is een totaaloverzicht te vinden met 
routebeschrijvingen. De website-informatie 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 VVV-kantoren een ‘Er-op-uit-ladder’. 
In de Golden Raand nemen we een selectie van de activiteiten mee. Voor de complete 
lijst van activiteiten verwijzen we naar de website. 

         

          

Vogelhuisjes maken voor vogels van het Coendersborch
Vogels willen elk voorjaar een fijne plek voor hun kinderen. Ze 
bouwen een nieuwe woning of zoeken een leegstaand pandje. Voor 
sommige vogels wordt het een nest; anderen gaan ‘onder de pannen’. 
Wil je helpen met wat nieuwe huisjes te maken voor de vogels van 
het Coendersbosch?
We gaan aan de slag op woensdagmiddag 15 februari van 14.00 tot 
circa 16.00 uur. Na het timmeren kunnen we vast voor aan aantal 
nestkastjes een plaatsje in het bos zoeken. Op woensdag 16 mei kun-
nen we met onze beheerder, René Oosterhuis, kijken welke huisjes 
bewoond zijn en door wie. De jonge vogeltjes worden dan geringd 
zodat we ze ook de rest van hun leven kunnen volgen. Geef je op tijd 
op voor het maken van de huisjes want vol is vol. Opgeven kan bij 
Het Groninger Landschap op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op 
telefoonnummer (050) 589 27 14 of via info@groningerlandschap.nl.  
We vertrekken 15 februari om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de 
Coendersborch aan de Oudeweg 15 in Nuis.

          
Klusochtend ‘Woningnood onder de dieren’
Het Groninger Landschap organiseert 8 januari van 10.00 tot 12.00 
uur in Lettelbert een werkzame ochtend voor de dierenliefhebbers:  
‘Woningnood onder de dieren’. Veel vogels en ook andere dieren 
willen schuilen en broeden in een holle boom. Maar die zijn er te 
weinig. Wij kunnen ze een handje helpen, door nestkastjes op te 
hangen. Maar dan moeten we ze wel eerst maken. Wie helpt er mee? 
We hangen samen de kastjes op. En op 20 mei gaan we kijken wat 
ervan geworden is. We maken de nestkastjes in een schuur. Tussen-
door kunnen we ons opwarmen in een verwarmde kamer en warme 
chocolademelk drinken. Trek wel warme kleren aan. Deze activiteit is 
speciaal voor kinderen. De ouders of verzorgers helpen hun kinderen 
bij het in elkaar zetten van de nestkastjes. Locatie: Hooilanden 12 te 
Lettelbert. 

Cultuurhistorische wandeling in- en rondom Bourtange
Cultuurhistorie ‘opsnuiven’ en uitwaaien na de feestdagen, dan kan 
allebei op 8 januari tijdens de cultuurhistorische wandeling over de 
soldatendijk en door het gebied rondom de vesting Bourtange. Tij-
dens de wandeling wordt verteld hoe zand en water het land tegen de 
vijand kon beschermen. De gidsen vertellen ook over de periode dat 
het Bourtanger moeras droog viel en hoe de mensen de Natte Horizon 
weer lieten ontstaan. De wandeling is van 13.30 tot 16.30 uur, start is 
vanaf het informatiecentrum in Bourtange aan de Bisschopsweg 1

ZONDaG 8 jaNuarI

ZONDaG 8 jaNuarI

WOENsDaG 15 FEBruarI
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Excursie in de Lettelberterpetten voor kinderen en volwassenen 
In de Lettelberterpetten begint het voorjaar met een overweldigende 
hoeveelheid aan elzen- en wilgenkatjes. Sommige bladeren komen al  
tevoorschijn, anderen zitten nog in de knop. Het Groninger Land-
schap organiseert dan een evenement voor volwassenen en jeugd. 
De volwassenen gaan kijken naar allerlei kenmerken van bomen 
en struiken, zoals knoppen en katjes, die je juist nu goed kunt zien. 
Voor de kinderen is er het spel Rad van Natuur, een spel dat de kin-
deren met vragen en opdrachten de bijzonderheden van dit natuur-
gebied laat ontdekken. Een andere mogelijkheid is om braakballen 
te pluizen. Na afloop is er koffie en ranja. Plaats: Hooilanden 12 in 
Lettelbert, tijd: zondag 26 februari, tussen 10.00 en 12.00 uur.

ZONDaG 26 FEBruarI

Vogelexcursie in de Westerbroekstermadepolder
Het Groninger Landschap nodigt geïnteresseerde vogelaars uit om 
vanuit Kiekhörn vogels te observeren. We gaan op zoek naar de 
blijvers (vogels die hier overwinteren) en de gaanders (vogels die 
trekken) vanuit de vogelkijkhut in de Westerbroekstermadepolder. 
Verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de Energieweg, 
vlakbij de Scheepswervenweg in Hoogezand.

ZONDaG 4 maarT  

         
Fietstocht door het Reitdiepgebied
Het Groninger Landschap organiseert vanaf 08.00 uur een fiets-
tocht over 10 kilometer door het Reitdiepgebied. We fietsen in 
alle vroegte door het vogelrijke gebied rond Harssensbosch, 
Paddepoel en Koningslaagte. Hier voert het Groninger Landschap 
een beheer gericht op het bieden van een goede omgeving voor 
weidevogels. Onderweg kijken we uit naar die vogels die normaal 
gesproken in grote aantallen te zien zullen zijn. Te denken valt aan 
kievit, grutto en tureluur. We vertrekken om 08.00 uur vanaf het 
bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep, aan de Wolddijk 103 in 
Groningen (Noorderhoogebrug).

ZaTErDaG 24 maarT 
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Winterwandeling in de Koningslaagte
Vanuit het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep in 
Noorderhoogebrug organiseert Het Groninger Landschap een 
culturele winterwandeling in de Koningslaagte. We vertrekken 
om 13.00 uur vanaf het bezoekerscentrum aan de Wolddijk 103 in 
Noorderhoogebrug (Groningen). 
De kosten bedragen voor beschermers € 22,–,voor niet-Beschermers 
€ 27,– en voor kinderen betaalt u  € 5,–. Let op: er wordt geen lunch 
geserveerd. Opgave vooraf is gewenst. Dit kan bij Het Groninger 
Landschap op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 
(050) 589 27 14 of via info@groningerlandschap.nl.

WOENsDaG 28 DECEmBEr Za & ZO 21 & 22 jaNuarI

          
Lezing over de natuurgebieden in het Westerkwartier
Het Groninger Landschap organiseert in Dorpshuis de Vrijborg aan 
de Nieuwe Weg 80 in Nuis van 20.00 tot 22.00 uur een lezing door 
rayonbeheerder René Oosterhuis. Wat doet het  Groninger Landschap 
in het Westerkwartier en waarom? Tijdens een lezing van circa 
1,5 uur komen de verschillende gebieden in het Westerkwartier 
aan bod die in beheer zijn bij Het Groninger Landschap. Waarom 
wordt er gekozen voor een bepaald beheer en wat heeft dat beheer 
de afgelopen jaren opgeleverd? Waarom blijft bijvoorbeeld al het 
dode hout in het bos liggen en wordt het niet opgeruimd? Naast 
een uitgebreid verhaal natuurlijk een heleboel mooie foto’s van het 
landschap, de natuur en de planten en dieren die daar in leven.  De 
kosten voor deze lezing zijn € 5,–.

maaNDaG 12 maarT
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SLAPEN IN DE 
LETTELbERTERPETTEN

Zeven uur ’s ochtends. Aan de oever van het 
Leekstermeer tuurt René Oosterhuis, rayon-
beheerder van Het Groninger Landschap, 
met zijn verrekijker over het water. Veel ziet 
hij niet, het is nog donker. Hij wijst naar 
het bos achter ons, naar de bomen naast 
het uitgegraven petgat in de Letterberter-
petten. In de toppen zitten veertien witte 
schimmen, die worden verlicht door het 
maanlicht. “Dat zijn grote zilverreigers”, 
zegt hij. “Ze slapen in de bomen.”
Bij het ochtendgloren komt het Leekster-
meer tot leven. Tienduizenden vogels 
blijken het gebied te gebruiken als slaap-
plaats. In de rietlanden klinkt geroezemoes 
van spreeuwen die wakker worden. Op elke 
rietstengel zitten meerdere spreeuwen, 
naar schatting in totaal zo’n dertigduizend. 
Even later vliegen ze in compacte wolken 
over de Lettelberterpetten. 

Twintigduizend kolganzen
Een witte band die over het meer 
ligt, blijken niet minder dan 
vijfentwintigduizend slapende meeuwen. 
Negentig procent stormmeeuw, tien 

procent kokmeeuw, noteert Oosterhuis in 
zijn notitieboekje. Bijna gelijktijdig worden 
de meeuwen wakker en vliegen ze weg. 
“Vanavond tegen de avondschemering 
komen ze weer terug”, vertelt Oosterhuis. 
Bij het dageraad ontwaken ook de 
groepen dobberende kolganzen. Al gauw 
verplaatsen ze zich naar de oever van het 
meer. Even later vliegen ze weg, richting 
de graslanden in de omgeving om te 
foerageren. Oosterhuis telt deze ochtend 
1.200 kolganzen en 74 brandganzen. Een 
gering aantal, vergeleken met de toptijd in 
de winter. “Een korte periode, meestal in 
december, slapen hier zo’n twintigduizend 
kolganzen. Het levert een spectaculair 
gezicht op als ze ’s ochtends overvliegen. 
Vroeger waren het er nóg meer; zo’n dertig- 
tot veertigduizend.” 

Veilig slapen
In de herfst en winter staat Oosterhuis 
elke maand in de vroege ochtend bij het 
meer de slaapplaatsen te tellen. Af en toe 
komt hij op meer dan zeventigduizend 
vogels, een duizelingwekkend aantal. De 

Lettelberterpetten en het Leekstermeer 
zijn volgens hem in trek als plek om te 
overnachten. “Vogels zoeken ’s nachts 
een veilige plek om te slapen. Op het 
meer, hoog in de bomen en in het riet 
zijn ze veilig voor roofdieren. Bij harde 
wind, als de bomen bewegen, slapen de 
grote zilverreigers soms met hun voeten 
in het ondiepe petgat. Ook daar staan ze 
veilig.” Rond maart vliegen de kolganzen 
en grote zilverreigers terug naar hun 
broedgebieden. De kolganzen noordwaarts 
richting Siberië, de reigers oostwaarts naar 
een onbekende bestemming. “Ze broeden 
in Oost-Europa, maar waar exact weten we 
niet. Het aantal grote zilverreigers neemt 
de laatste jaren sterk toe. De slaapplaats in 
de Lettelberterpetten bestaat nog maar een 
paar jaar. In het begin dachten we dat ze uit 
de Oostvaardersplassen kwamen, waar ze 
broeden. Maar tellen we alle slaapplaatsen 
op, dan zijn het er veel meer dan in 
Nederland broeden. Hopelijk blijven ze hier 
voortaan, en gaan ze rond het Leekstermeer 
broeden. De natuurterreinen lenen zich er 
goed voor.”

De Lettelberterpetten en het Leekstermeer zijn in trek als 
slaapplaats. In de avondschemer vliegen tienduizenden vogels 
richting het natuurgebied om te overnachten. Door te slapen 
op het water, in het riet en hoog in de bomen houden de vogels 
roof dieren op afstand.

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke OudemanTekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

OLLE WEEm: EEN RESTANT 
VAN DE EERSTE bEWONERS
OLLE WEEm: EEN RESTANT 
VAN DE EERSTE bEWONERS
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Net buiten Houwerzijl ligt Olle Weem (de 
oude pastorie), een wierdekerkhof. Olle 
Weem is het enige restant van Vliedorp, 
naar verluid het oudste dorp van Gronin-
gen. De laatste nederzettingen van Vliedorp 
verdwenen in de achttiende eeuw. Maar 
toen al was het dorp samengegaan met het 
naastgelegen Houwerzijl. Twaalf grafzerken 
en een deel van de wierde is al wat resteert. 
Ten noorden van de wierde loopt de weg 
vanuit Houwerzijl, ten zuiden een fietspad 
en de Houwerzijlstervaart.
Olle Weem is vrij toegankelijk en is de 
moeite van een rustpauze tijdens een fiet-
stocht langs de vaart, zeker waard. De ge-
deeltelijk afgegraven wierde vertelt immers 
een indrukwekkend verhaal over de eerste 
bewoners van Groningen en hun voortdu-
rende strijd tegen het water. De wierde is 
gedeeltelijk gerestaureerd en is tegenwoor-
dig ook vanaf de weg goed zichtbaar in het 
landschap.



Libellen 
De inrichtingswerkzaamheden bij het Leekstermeer en de hoeveel-
heid krabbescheer dat er in de sloten te vinden is, hebben een ver-
bluffend resultaat gehad op de aantallen Groene Glazenmakers, een 
zeldzame libellensoort die zich alleen kan voortplanten waar ook 
de waterplant krabbescheer aanwezig is. In totaal zijn er in 2011  
87 exemplaren geteld. De groene glazenmaker is een vrij grote libel 
die voornamelijk in de lager gelegen delen van Nederland voor-
komt. Van de groep van glazenmakers is het een van de kleinste 
vertegenwoordigers in ons land met een lengte van rond de zeven 
centi meter. Zijn naam dankt de soort vooral aan het vrouwtje 
waarvan de zijkant van het borststuk en de vlekken op het achterlijf 
groen zijn. Het borststuk is ook bij het mannetje groen, maar de 
ogen en de vlekken op het achterlijf zijn blauw.

Goed uilenjaar
Voor de uilen lijkt het ook een goed jaar te zijn geweest. In 
het Coendersbosch hebben bosuilen een nest met vier jongen 
grootgebracht. Dat is relatief veel, maar dat is vooral omdat het 
ook voor hun prooi, waaronder de zangvogels, een goed jaar 
is geweest. In Meerland is bovendien een velduil gespot, een 
vogelsoort die steeds schaarser wordt in Nederland. De kerkuilen 
in de werkschuur van de Ennemaborgh hebben dit jaar twee 
broedsels met jongen groot gebracht. Ook dat is te danken aan het 
feit dat er voldoende muizen waren. Tegenwoordig zijn soms op 
de meest onverwachte plekken jonge kerkuilen te zien. De vogels 
hebben het nest verlaten en zoeken hun eigen weg. Dat leidt soms 
tot een dommelende uil, op klaarlichte dag op een paaltje in de 
wei. 

Kerkuil  (foto: Jeroen 

Schoondergang)

Boven:  

Groene glazenmaker 

(foto: KINA)

Ruigpootbuizerds
In de Westerbroekstermadepolder zijn onlangs erg veel ruigpoot-
buizerds waargenomen. Normaal is deze schaarse vogel een solitair 
dier, maar in de trekperiode kunnen soms groepen ontstaan die 
vanuit het noorden deze kant op komen. In de trekperiode worden 
sowieso veel buizerds gezien. Het gaat dan om vogels uit voorna-
melijk Scandinavië die deze kant op komen. De vogels die in de zo-
mer in Nederland zitten, verkassen dan naar zuidelijker streken. In 
Scandinavië was het een goed lemmingenjaar, waardoor er veel bui-
zerds werden geboren. Bovendien was het in de trektijd oostenwind, 
zodat er een opvallend groot aantal ruigpootbuizerds deze kant op 
kwam. Er zijn groepen van vijftig exemplaren waargenomen.

Meer zeearenden in Groningen
Langzaam maar zeker worden meer zeearenden geteld in de 
provincie Groningen. Het gaat daarbij niet zozeer om succesvolle 
broedgevallen, maar om vogels die als dwaalgast een periode in 
een bepaald gebied verblijven en dan verder trekken. Vaak gaat het 

daarbij om jonge vogels die een eigen territorium zoeken. Zo is 
begin dit jaar bij het bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep bij de 
stad Groningen een jonge zeearend waargenomen. De vogel dook 
gedurende enkele weken zo nu en dan in het gebied op. De jonge 
arend, die waarschijnlijk vorig jaar zomer in het oosten van Duits-
land werd geboren, was geringd. Bij grote vogelconcentraties zoals 
bij het Lauwersmeer en de Wadden worden nog wel eens zeearen-
den gezien. Ze worden nu echter ook steeds vaker waargenomen 
bij andere natuurgebieden in de provincie, zoals in de Dollard, 
maar ook in de Westerbroekstermadepolder, bij de boorden van het 
Zuidlaardermeer en nu dus ook vlakbij de stad Groningen, in het 
Reitdiepgebied. 
Het duurt zo’n vier jaar voor een zeearend geslachtsrijp is. Broed-
gevallen zijn daarom zeker in Nederland een zeldzaam heid. In de 
provincie Groningen werden de afgelopen jaren broedpogingen 
gemeld vanuit het Lauwersmeergebied. Waarschijnlijk was één van 
de vogels nog te jong. Het afgelopen jaar echter lukte het wel en 
kroop er één zeearendjong uit het ei.
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Zeearend (foto: Silvan 

Puijman)

Boven:  

Ruigpootbuizerd (foto: 

KINA)



Kraanvogels op de Dollardkwelders
Op de Dollardkwelders van Het Groninger Landschap is rond au-
gustus/ september geregeld een groep van acht kraanvogels gezien. 
Deze grote vogels met een kenmerkend kop- en halspatroon en zijn 
luide ‘trompetter’roep  verblijven hier even om vervolgens af te 
reizen naar hun overwinteringsplekken in Frankrijk (Lac du Der) en 
Spanje (Extremadura). De kraanvogels zoeken overdag naar voedsel  
op de landerijen nabij de kwelders. Als ze opgeschrikt worden door 
een landbouwmachine,  overvliegende roofvogel of door nieuws-
gierige blikken vliegen ze naar de uitgestrekte kwelders. Opvallend 
aan de kraanvogels is dat ze vliegen met gestrekte hals in tegenstel-
ling tot reigers die hun kop intrekken tijdens het vliegen. Opval-
lend was ook dat er sporadisch flamingo’s in de Dollard worden 
gezien. Het gaat dan veelal uit gevangenschap ontsnapte, verwil-
derde vogels. 

De aantallen eekhoorns in het Westerkwartier nemen toe. De laatst 
tijd worden de roodbruine rappe beestjes geregeld gezien bij het 
aanleggen van hun wintervoorraad. 

Eekhoorn bij 

eekhoorntjesbrood

Links:  

Flamingo (foto’s: Silvan 

Puijman)

Colofon
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vaN sTIChTING 
hET  GrONINGEr LaNDsChap

het groninger landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. deze 

vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk. op deze pagina staat een 

overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. En telkens lichten we  

er eentje uit. deze keer is dat avesis.

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

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

Beeld en geluid, daar draait het om bij 

avesis in Groningen. het bedrijf verzorgt 

permanente beeld- en geluidsinstallaties 

voor onder andere auditoria, radio- en tv-

studio’s, overlegruimtes en operatiezalen in 

ziekenhuizen. het broodnodige tegenwicht 

voor het harde werken, vindt commercieel 

directeur jan roel jager in de weidsheid en 

frisse lucht van de Groningse natuur.

Iedereen die in de provincie en vaak ook 

daarbuiten een conferentie, college of 

uitvaart heeft bijgewoond, heeft wellicht te 

maken gehad met het werk van Avesis. Het 

in Groningen gevestigde bedrijf verzorgt de 

infrastructuur en de installaties waarmee 

sprekers, uitvaartbegeleiders, docenten 

en docerende chirurgen, hun boodschap 

in woord en beeld brengen. Jager: ‘Van 

verschillende componenten maken wij 

installaties die ook eenvoudig te bedienen 

zijn door mensen die niet de technische 

achtergrond hebben om aan de juiste 

knoppen te draaien. Veel van onze klanten 

vinden dat als er acht knoppen op een 

apparaat zitten, dat er tien teveel zijn.’

Het werken met high-tech apparatuur en ICt-

toepassingen betekent dat je voortdurend 

op de   hoogte moet blijven van de laatste 

ontwikkelingen. de medewerkers van Avesis 

maken dan ook lange dagen en reizen veel 

naar beurzen, regelmatig in het buitenland. 

Voor Jager betekent thuiskomen dan een 

moment van rust. ‘Ik wandel graag en ben 

gek op de waddenkust. daar vind ik wat ik de 

drie W’s noem: Wad, Water en Weidsheid. Als 

je dan je hoofd in de wind hebt, vallen dingen 

op zijn plek en vind ik mijn rust. Het Gronin-

ger landschap zorgt zo voor mijn balans.’

Geboren en getogen op de grens van Gro-

ningen en drenthe, de Veenkoloniën en de 

Hondsrug, viel het Jager op dat drenthe meer 

werk maakt van het propageren van hun 

landschap. ‘Als je het vergelijkt met Friesland 

en drenthe, dan vind ik dat het Groninger 

landschap onderbelicht is. dat is erg jammer, 

want als je Groningen leert kennen, dan kom 

je erachter dat er ontzettend veel variatie 

is in het landschap en dat er veel valt te 

beleven.’

avEsIs
‘hET GrONINGEr LaNDsChap ZOrGT vOOr DE BaLaNs’

Jan Roel Jager, 

commercieel directeur 

Avesis


