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ER OP UIT WAARNEMINGEN

De drukte om wat het kabinet allemaal wel of niet wil op het gebied 
van natuurontwikkeling, aankopen en beheer, blijft groot. Er wordt 
veel overlegd en vergaderd en er is nog geen zinnig woord te zeggen 
over de afloop. We houden de vinger aan de pols. 
Inmiddels is het mooie weer al geruime tijd aan zet en dat leidde 
de afgelopen maanden tot veel jong spul in de wei en in de nest
kasten. Bij al dat moois moeten we ook een kanttekening plaatsen: 
het vandalisme neemt toe en daar maken we ons zorgen over. Bij 
Harssensbosch is een gedenksteen uit de muur gesloopt en werd 
het fietsbruggetje gesaboteerd. Het bruggetje staat omhoog om te 
voorkomen dat fietsers tijdens het broedseizoen de vogels teveel 
verstoren. Als absoluut dieptepunt kwam de melding dat on beken
den vijftien nestkasten in het Nanninga’s bosch van de bomen heb
ben geslagen. Dat betekende de dood voor zo’n tachtig jonge vogels 
waarvan een groot deel op het punt stond uit het ei te kruipen. 
Gelukkig zijn er ook mooie dingen te melden. Het Bonte 
Bentheimervarken bij buitenplaats Reitdiep beviel half mei van 
tien biggetjes en ook de eerste kalveren van de blaarkoppen zijn er 
al. Half maart werd het eerste konikpaardje van 2011 geboren in de 
kudde bij Bourtange. Hij kan ons over niet al te lange tijd helpen bij 
het beheer in de terreinen bij Bourtange. 
Wist u dat Het Groninger Landschap als eerste in Nederland 
begon met het inzetten van konikpaarden voor het beheer in de 
natuurterreinen? We begonnen dertig jaar geleden, eind 1981 met 

de paarden op het landgoed Ennemaborgh. Begrazing door deze 
dieren was een nieuwe wijze van beheer dat ons de afgelopen jaren 
veel baat bracht. Je kunt er zelf niet tegenop snoeien en kappen 
en de dieren hebben aantoonbaar voordelen voor de variatie in 
vegetatie en vergroting van de biodiversiteit. Het Midwolderbos 
kreeg in de loop der jaren een veel natuurlijker uitstraling, met veel 
open plekken, ondergroei en ruimte voor een grote variatie aan 
planten en vogels. Ook de das kwam terug in het bos. 
Inmiddels lopen er landgeiten en schapen, bevers, hooglanders 
en limousinkoeien in onze gebieden. Met boeren hebben 
we pachtafspraken gemaakt over begrazing van terreinen en 
mozaïekbeheer. Daar profiteren de weidevogels weer van. Kortom, 
begrazing is een buitengewoon belangrijke basis onder het beheer 
van onze gebieden. Deze Golden Raand geeft u er een min of meer 
compleet beeld van.
Los van deze zaken wil ik u attenderen op de verhalenfestivals die 
wij organiseren in dit jubileumjaar. Het publiek kan van de natuur 
genieten en tegelijkertijd luisteren naar mooie streekverhalen. Het 
eerste festival in het Westerkwartier was een groot succes. Lees 
vooral pagina’s 32 en 33 er op na. 
Ik wens u veel leesplezier en een mooie zomer!

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap



Wat zou er gebeuren als er geen grazers zouden lopen op de gebieden van Het 
Groninger Landschap? Zou de natuur dan zijn gang kunnen gaan en zouden we 
kleine ecologische paradijsjes krijgen? Nee! Het zou een grote eenheid worden. 
Meer van hetzelfde. In de natuur geldt namelijk het recht van de sterkste en de 
taaiste. Als we niks doen is bos het eindstadium en op de kwelders zou zeekweek de 
overhand krijgen en volledige gebieden overwoekeren. Dat ziet er ruig uit, maar het 
geeft een monotone biocultuur waar andere plantensoorten geen kans hebben en 
slechts enkele diersoorten iets van hun gading vinden.

Begrazen zorgt voor biodiversiteit, maar het moet wel met beleid gebeuren. Je 
stuurt geen melkvee het moeras in. Die koeien hebben daar niets te zoeken. Grazen 
mag en moet zelfs, maar met beleid. De manieren van begrazen zijn zo divers 
als de diversiteit aan landschappen die het oplevert. Grazers in het Groninger 
landschap kunnen een spectaculair schouwspel opleveren, zoals de konikpaarden 
en hooglanders die in verschillende gebieden worden ingezet. Maar hoe fraai ze 
ook zijn, er is altijd een ander doel met deze dieren: zij helpen een landschap te 
creëren dat past in de omgeving met de grootst mogelijke diversiteit aan planten 
en diersoorten.

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 02 4 5
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Begrazen hoort bij het cultuurlandschap 
in Nederland. En laten we wel wezen, al 
het landschap dat we in ons land tegen
komen is en wordt op de één of andere 
manier door de mens gevormd en be
heerd. Dat is in ieder geval de mening van 
Jelle Brandsma, hoofd terreinbeheer bij 
de stichting Het Groninger Landschap. 
“Groningen heeft fantastische en gevari
eerde land schappen. Echte natuur is hier 
niet meer. Het land dat we om ons heen 
zien is bijna altijd door de mens gecreëerd. 
En omdat het door de mens is gevormd, 
moet de mens het ook beheren. Eén van de 
 middelen die we daarvoor gebruiken, is het 
inzetten van grazers.”
De bodem en de waterhuishouding vormen 
de basis. Dit in combinatie met de inzet 
van grazers, maakt dat ieder landschap 

een unieke uitstraling heeft. In sommige 
gevallen is die uitstraling bepaald door de 
cultuurhistorische achtergrond, zoals de 
weidevogelgebieden in het Reitdiepdal. 
Andere gebieden, die vanuit agrarisch 
oogpunt geen productieve waarde hebben, 
zijn gevormd door voortschrijdende ver
anderingen in het landschap en ingrepen 
om natuurontwikkeling te stimuleren. Een 
gemeenschappelijke factor die deze typen 
landschappen hebben, is dat grazers een 
belangrijke rol spelen bij het bereiken van 
de doelen die Het Groninger Landschap 
met de gebieden heeft.

extensieve begrazing
Het begrazen is geen doel op zichzelf, het 
is een middel om landschappen te vormen 
en te beheren, legt Brandsma uit. “Grazers 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

zorgen voor de afvoer van wat er groeit, 
zodat het landschap een bepaalde open
heid behoud. Daarnaast bemesten ze het 
land op een natuurlijke manier.  Bovendien 
voorkomen grazers boom opslag, bijvoor
beeld door net ontsproten boompjes te eten 
of door het schillen van jonge bomen. Ko
nikpaarden eten de bast van jonge bomen 
als er in de winter geen ander voedsel is te 
vinden. Daardoor sterft een gedeelte van 
de bomen af. Die dode bomen zorgen dan 
weer voor een rijker planten en dierenle
ven, door insecten en vogels als spechten 
aan te trekken. In gebieden waar we geen 
boomopslag willen of dit tot een minimum 
beperkt willen houden, zetten we sinds 
kort landgeiten in. Geiten hebben een voor
keur voor houterige gewassen en eten de 
boompjes die andere grazers laten staan.”

Een mooi voorbeeld van het inzetten van 
grazers om de diversiteit aan planten en 
dieren te vergroten is het terrein rond de 
Ennemaborgh. Brandsma: “Dat was van 
oudsher een productiebos. Zonder het 
inzetten van paarden in dit gebied zou het 
niet mogelijk zijn de natuurdoelen voor 
dit gebied te bereiken. De paarden zijn 
selectieve grazers die ervoor zorgen dat het 
gebied ideaal is voor een diversiteit aan 
planten. Doordat ze een gedeelte van de 
bomen aanpakken, krijgt het zonlicht de 
kans om de bodem te bereiken. Struiken 
en kruiden hebben daar baat bij, net als de 
dieren die deze planten gebruiken als voed
sel of schuilplaats. “
In de gebieden die extensief worden 
begraasd door de konikpaarden, hoog
landers, landgeiten en schapen, zorgen 
de grazers voor een grotere biodiversiteit. 
Hoog landers en konikpaarden werken goed 
samen, zoals blijkt uit de drassige gebieden 
aan de noordoostelijke oever van het Zuid
laardermeer. “Omdat paarden en runderen 
verschillend graasgedrag hebben, vullen 
ze elkaar goed aan”, zegt Brandsma. “De 
Schotse hooglanders zijn echte ruwvoer
verwerkers. Zij draaien hun tongen om het 
gewas en trekken het eraf. Vervolgens ver
werken ze het via hun vier magenstelsel en 
darmkanaal tot mest. Konikpaarden zoeken 
bepaalde gewassen op die ze met hun tan
den afbijten. Door de twee soorten grazers 
in hetzelfde gebied in te zetten, krijg je een 
diversiteit aan vegetatiestructuur: polletjes 
en holletjes, kort gewas en wat hogere en 
ruigere gedeelten. Dit levert een variëteit 
op waavan diverse vogelsoorten dankbaar 
gebruik maken om een voor hen passende 
broedgelegenheid te vinden. 

intensieve begrazing
Om weidevogels te behouden moet je het 
open, grazige landschap behouden. Dit 
vereist een hierop afgestemd beheer. Het 
Groninger Landschap werkt onder andere 
in het Reitdiepgebied met deze doel
stelling. Dit is een traditioneel weidegebied 
dat wordt begraasd door melk en vleesvee. 
Het grasland bevat een beperkte variëteit 
aan grassen en kruiden; het wordt benut 
voor voederwinning en begrazing. In het 
broedseizoen heeft het gebied een lage 
veebezetting. Na het broedseizoen wordt 
er intensief begraasd. Zo gaat het gewas 
kort de winter in. Mede door deze vorm van 
beheer en het hoge waterpeil in de sloten, 

is het een ideaal gebied voor weidevogels 
als grutto, kievit en goudplevier. 
Het Groninger Landschap verpacht het land 
aan veehouders. Voederwinning, bewei
ding en bemesting dienen de weidevogel
doelstelling van Het Groninger Landschap. 
Brandsma: “De voorwaarden die wij stellen 
op het gebied van bemesting, stuks vee per 
hectare land en waterhuishouding, zijn 
vanuit productieoogpunt een beperking. 
Gelukkig hebben de pachtende boeren 
begrip voor onze doelen en hebben wij 
begrip en respect voor hun productiedoel
stellingen. Het is een kwestie van geven 
en nemen. We moeten ons realiseren dat 
een overeenkomst met een pachter alleen 
duurzaam kan zijn als beide partijen er 
baat bij hebben. Met de agrarische natuur
vereniging Stad en Ommeland zijn wij een 
samenwerking aangegaan die zich richt op 
behoud en verbetering van het leefgebied 
voor weidevogels.” 

Potentieel benutten 
Het Groninger Landschap heeft nooit de 
doelstelling begrazing in te zetten om het 
landschap in oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Brandsma: “In de meeste gevallen 
kan dat helemaal niet. Neem bijvoorbeeld 
de Westerbroekstermadepolder en de 
Kropswolderbuitenpolder. Voor de be
dijking in 1200, waren dit overstromings

landen langs de Hunze. Sinds de in polde
ring zijn deze veengronden ingeklonken 
en zo laag komen te liggen dat ze compleet 
en permanent onder water komen te 
staan als je de dijken nu zou weghalen. De 
oorspronkelijke staat van dit landschap is 
niet terug te brengen. Door het inlaten van 
boezemwater vanuit het foxholstermeer, 
het vasthouden van hemelwater en het 
inzetten van grote grazers, benutten we 
het potentieel van het landschap optimaal. 
De natuur ontwikkelt zich hier door zeer 
positief. Dat blijkt uit de grote rijkdom 
aan vogelsoorten, zoals onder andere 
porselein hoen, blauwborst, roodborst
tapuit en snor. 
Schotse hooglanders en konikpaarden zijn 
de ideale grazers voor dit moerasachtige, 
grazige landschap, vindt Brandsma. “Ze zijn 
winterhard en kunnen daarom jaarrond in 
het gebied grazen. Nee, ze horen niet van 
oudsher in dit gebied thuis. Ze zijn echter 
zeker geen dissonant in het landschap. 
De begraasde gebieden zijn er ook om van 
te genieten, al wandelend of met de fiets. 
Zo’n ontmoeting met de kudde is vaak 
fascinerend. Het is even wennen, maar ik 
vind dat ze passen in deze halfnatuurlijke 
landschappen. Mede door de grote grazers, 
ervaren veel bezoekers een gevoel van 
ruimte voor de natuur waar ze onderdeel 
van uit maken.”

Of het nu rood- of zwartbonte blaarkoppen, Schotse hooglanders 
of konikpaarden zijn, op bijna alle gebieden van Het Groninger 
Landschap kom je grazers tegen. Waarom lopen die dieren daar 
eigenlijk, horen ze er wel en wat is hun nut en doel? 
Hoofd terreinbeheer Jelle Brandsma geeft antwoord.

Blaarkoppen 

“Begrazing is een middel om 
het landschap te Beheren 
en te Behouden.” 

G r a z e r s  i n  h e T  G r o n i n G e r  L a n d s c h a p

Jelle Brandsma
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Konikpaarden zijn niet meer weg te denken uit de Groninger 
Landschappen. Het oude, taaie paardenras komt oorspronkelijk 
uit Polen en heeft wilde tarpans als voorouders. Koniks zijn 
vorstbestendig en scharrelen hun eigen kostje bij elkaar.  

Konikpaarden bij  

Bourtange

Je kunt haast geen natuurgebied in, of je komt grote grazers tegen. 
Schapen, runderen en paarden zijn het gezicht van de moderne 
natuur. De runderen zijn vaak hooglanders of heckrunderen, de 
paarden zijn vaak koniks, van die kleine, maar stevig gebouwde 
grijze knollen met lange manen. Die manen lijken een open deur, 
die hebben ieder paardenras toch? Przewalskipaarden echter, heb
ben alleen maar een randje borstelhaartjes in de nek. 
In de jaren ’70 kwamen sommige biologen op het idee dat de 
Europese oernatuur niet uit ondoordringbaar bos had bestaan, 
maar vooral uit bos met open plekken en velden, met eilanden van 
bomen en struweel. De open plekken en grazige weiden zouden 
door grote grazers in stand zijn gehouden: elanden en herten, maar 
ook oerossen, wisenten en tarpans, wilde paarden. Bioloog Gerben 
Poortinga haalde in 1981 koniks naar Nederland en Het Groninger 
Landschap was in 1982 de eerste terreinbeherende organisatie die 
ze introduceerde. Het Midwolderbos was het eerste gebied waar de 
paarden mochten grazen. Dat riep weerstand op onder de leden en 
onder andere natuurbeschermers, die vreesden dat het landgoed 
zou worden vertrapt en kaalgegraasd. 
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Het Midwolderbos was 
de eerste graasPlek in 
nederland 

K o n i K p a a r d e n :  w i n T e r h a r d e  o e r G r a z e r s

oP leven en dood

Dit jaar baarde in Bourtange een merrie een veulen, dat zoals 

te doen gebruikelijk binnen de kortste keren op eigen, eerst 

wat wankelige benen stond. Het liep mee met de moeder, maar 

die was er slecht aan toe. Misschien had een veearts haar nog 

kunnen redden als hij er tijdig bij was geweest, maar de merrie 

was zonder veearts bevallen. Op aanraden van de veearts werd 

de merrie afgemaakt. Het veulen is verhuisd naar een boerderij 

met meerdere paarden, en wordt daar als tam paard opgevoed. 

Het zal niet meer terugkeren naar de Bourtanger kudde.
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“Maar dat is niet gebeurd”, stelt rayonbeheerder Silvan Puijman 
gerust. “We laten de kudde niet eindeloos doorgroeien, en zorgen 
ervoor dat het aantal paarden de draagkracht van het terrein 
niet te boven gaat. In het Midwolderbos op het landgoed van de 
Ennemaborgh leven 42 konikpaarden op 170 hectare, als je het 
veulen meetelt dat vorige week is geboren.” 
De konikpaarden van Het Groninger Landschap leven een wild 
leven. Dat betekent echter niet dat er geen zorgplicht is. Grazers 
zijn een middel in het natuurbeheer, niet het doel ervan. Crepeert 
een paard, dan laat de veearts het inslapen.

grazen en poepen
Er zijn twee kuddes en een groep jonge, vrijgezelle paarden. Ze zijn 
winterhard, gaan nooit op stal en scharrelen het hele jaar zelf hun 
kostje bij elkaar: ’s zomers gras en twijgjes, ’s winters verdroogd 
gras en riet en boomschors. “Vooral essenbast schrapen ze van de 
boom”, zegt Puijman. 
Plantaardige kost is zwaar verteerbaar. Veel van de vezels worden 
weer uitgepoept, dus moet een paard heel wat binnen krijgen. Zoals 
alle planteneters zijn ze daarom het grootste deel van de dag aan 
het grazen. Poepen doen ze navenant veel. In het Midwolderbos 
bereiken de paardenhopen indrukwekkende hoogten, omdat 
paarden vaak een vaste stek hebben voor hun ontlasting. In die 

mesthopen leven mestkevers, wormen en larven. Een feestmaal 
voor de dassenfamilie die in dit bos leeft. 
Mest is plantenvoeding en leidt plaatselijk tot weelderige planten
groei. Ook groeien er kleine zwammetjes op paardenpoep, die 
nergens anders groeien dan op paardenmest: speldenprikken 
heten ze. 
Zoals ze hun vaste latrines hebben, hebben koniks hun vaste 
graas  weiden. Niet omdat ze zo gewoontegetrouw zijn, maar omdat 
paarden nou eenmaal liever kort dan lang gras eten. Daardoor 
houden ze het korte gras kort, terwijl verderop het gras doorgroeit 
en struiken kunnen opslaan. 

Merrie is de baas 
De drie kuddes Koniks in het Midwolderbos bestaan uit merries 
met hun veulens en een hengstengroep. Jonge hengsten worden na 
anderhalf jaar door die dominante hengst weggejaagd, want hij wil 
alle merries zelf berijden. Een merrie wordt ongeveer iedere twee 
weken hengstig. Met gekrulde bovenlip ruikt de hengst wanneer 
het zover is. De merries krijgen ieder jaar in de lente of zomer een 
veulen, dat ongeveer een jaar bij ze blijft. Tijdens dat jaar rijpt er 
alweer een volgend veulen. De draagtijd duurt elf maanden.
Bij gevaar schuilt de kudde achter de hengst. Een loslopende 
hond zal na een trap of beet van de hengst waarschijnlijk nooit 

meer paarden lastig vallen. Toch is de hengst niet echt de baas, 
paarden zijn geëmancipeerde dieren. Een ervaren merrie die 
het gebied goed kent bepaalt waar de kudde graast. Daar houdt 
iedereen zich aan. Geen paard haalt het in zijn hoofd voor de 
afwisseling een middag in zijn eentje op stap te gaan. Behalve 
dan de jonge hengsten die zijn verjaagd en soms ook een jonge 
merrie. Die verlaat de groep dan uit eigen beweging en sluit zich 
aan bij de ongebonden jonge paarden, voegt zich bij de andere 
kudde of zwerft een tijdje in haar eentje rond. Maar zoals een jonge 
hengst wordt verjaagd, wordt een jonge merrie juist bij de kudde 
gehouden. De hengst draaft dan achter haar aan en bijt haar in de 
achterpoten. 
Voor mensen zijn koniks ongevaarlijk, al kunnen ze opdringerig 
worden als ze hebben geleerd dat mensen iets lekkers bij zich 
hebben. Dan gaan ze bijvoorbeeld aan tassen of buggy’s sjorren. En 
van dichtbij is zo’n klein paard toch best groot. Ook kan de hengst 
het paard van een argeloze ruiter als indringer zien en proberen 
weg te jagen. Omdat het ruiterpad buiten het begraasde deel van 
het Midwolderbos ligt, is zo’n confrontatie echter onmogelijk.

Chips en antibiotica
De jonge hengsten ravotten en vechten met elkaar, tot ze zich groot 
en sterk genoeg voelen om een dominante hengst uit te dagen en 

de kudde over te nemen. “Dat geeft een boel onrust”, zegt Puijman. 
“We halen zo mogelijk jonge paarden weg als de kudde te groot 
wordt. Dat geeft de minste sociale onrust, omdat deze paarden er 
van nature worden ‘weggetrapt’. Die paarden worden niet geslacht, 
maar gaan naar andere natuurterreinen. Vooral in de Baltische 
landen en de voormalige DDR, waar natuurbeheer in opkomst is, is 
er vraag naar.” 
De koniks van Het Groninger Landschap hebben allemaal een 
paspoort. De paspoorten zijn vereist voor het grensoverschrijdende 
verkeer naar bijvoorbeeld de Baltische landen. Het paspoort 
correspondeert met een chip die onder de huid is geplaatst. Zo’n 
chip is niet zichtbaar, zoals een oormerk, maar veel meer hightech 
en niet iets wat je bij wilde dieren verwacht. Echt wild zijn de 
koniks dan ook niet. 
Ook worden de paarden behandeld tegen wormen. In de winter, 
als de temperatuur onder de vijf graden zakt, overleven wormen 
niet buiten, maar alleen in een paard. Dan krijgen de grazers drie 
keer een antibioticakuur. Het nadeel van de behandeling is volgens 
Puijman vooral dat de medicijnen in de mest terecht komen, waar 
het klein gedierte buiten de deur houdt, zodat dassen minder 
lekkernijen vinden. “Maar we moeten wel”, zegt hij.  
“Anders gaan de meeste paarden eraan en dat willen we zeker  
niet.”

oerPaard

Het konikpaard (Equus caballus caballus) komt uit Polen. Ko 

is Pools voor paard en konjiek betekent paardje. Koniks zijn 

immers niet zo groot. Het kleine paardenras ontstond doordat 

Poolse boeren vaak wilde paarden vingen om mee te fokken. 

Deze tarpans draafden door de bossen en galoppeerden over de 

steppen van Europa, voordat ze werden uitgeroeid door mensen. 

De laatste tarpan stierf in 1887 in de dierentuin van München. 

Van de bestaande paardenrassen staan koniks en przewalski

paarden het dichtst bij de tarpan. Het przewalskipaard is de 

 Aziatische ondersoort van het wilde paard. Het dankt zijn naam 

aan de Russische kolonel Nikolaj Przewalski, die de paarden 

in 1878 in Mongolië zag en die daarom als ontdekker van de 

paardensoort wordt gezien. Dengis Khan en zijn volgelingen 

galoppeerden eeuwen voor kolonel Przewalski al over de 

Mongoolse steppen. Dat deden ze hoogstwaarschijnlijk op 

getemde przewalskipaarden, die toen natuurlijk een andere 

naam hadden. De wilde przewalskipaarden stierven in 1967 uit, 

maar tamme dieren waren er nog wel. De laatste jaren zijn die 

weer uitgezet op de steppe en verwilderd.

De gebroeders Heck probeerden in de jaren dertig tarpans terug 

te fokken. Daartoe kruisten ze konikpaarden, IJslandse pony’s en 

przewalskipaarden. Ze herschiepen met het genetisch erfgoed 

geen tarpan, maar wel een wintervast paard dat tegen een 

stootje kon. Dit heckpaard werd minder beroemd dan het tien 

jaar eerder uit een mengelmoes van taaie runderrassen gefokte 

heckrund. 



“gedrevenHeid  
is enorM belangrijk”
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Limousinrunderen

Onder:  

Jan Arends

en Michel Krol (rechts)

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Boeren en natuur. Het is een gevoelige combinatie. Intensieve 
landbouw en natuurbeheer zijn nu eenmaal niet eenvoudig met 
elkaar te verenigen. Maar daar waar landschapsbeheerders en 
boeren samen de schouders eronder zetten, zijn mooie 
resultaten te behalen. Al vereist het kunst- en vliegwerk.

J a n  a r e n d s  e n  M i c h e L  K r o L ,  v e e h o u d e r  e n  n a T u u r b e h e e r d e r

Een boer die de opdracht krijgt natuur te 
creëren op zijn land en daarbij de vrije 
hand wordt gegeven, zal er weinig van bak
ken, zegt Michel Krol, rayonbeheerder bij 
Het Groninger Landschap. “In het beste ge
val ontstaat wat wij een kruidenlandschap 
noemen”, aldus Krol. “Leuk voor twintig 
soorten bloemen, maar met biodiversiteit 
heeft het weinig te maken. Dat is ook niet 
zo gek. Ik laat mijn auto immers ook niet 
repareren bij de kapper.”
Het moet allerminst worden opgevat als 
een verwijt richting agrariërs, vindt Krol. 
Maar natuur en landschapsbeheerders 
hebben volgens Krol nu eenmaal volledig 
andere doelstellingen dan boeren. Waar 
agrariërs zijn gericht op rendement en 
daarom droge grond willen, grote perce
len zonder houtwallen en voedzaam gras, 
zijn landschapsbeheerders meestal uit op 
het tegenovergestelde. De waarde van een 
terrein voor de landbouw is volgens Krol 
daarom omgekeerd evenredig met de na
tuurwaarde ervan. “Je kunt geen hoogwaar
dige natuur maken in een gebied dat door 
boeren wordt beheerd”, concludeert hij. 
Toch wordt door de landelijke en pro
vinciale politiek vanuit de gedachte dat 
agrarische bedrijven veel invloed hebben 
op landschap en omgeving, aan boeren 
een steeds grotere rol toebedeeld. Krol: 

“Agrarisch natuurbeheer heeft een vlucht 
genomen. Er wordt gedaan alsof boeren be
ter en vooral goedkoper aan natuurbeheer 
kunnen doen. Het is nu zelfs zo dat boeren 
of particulieren een voorkeursbehandeling 
krijgen ten opzichte van terrein en land
schapsbeheerders. Daarmee wordt natuur 
inderdaad teruggebracht in de samenle
ving, maar het resultaat is niet goed.”

Herder
Dat boeren en natuurbeheer wel kúnnen 
samengaan bewijst de samenwerking tus
sen Het Groninger Landschap en veehouder 
Jan Arends uit Noordlaren. Arends pacht 
265 hectare grond ten noorden en westen 
van het Zuidlaardermeer van Het Groninger 
Landschap. Binnenkort worden zijn pacht
gronden uitgebreid met nog eens ruim 
honderd hectare. Hij laat er zijn limousin
runderen grazen, als een herder in het 
moeras. ‘s Zomers zwerven zijn dieren min 
of meer vrij door het gebied op zoek naar 
voedzaam gras en ‘s winters staan ze in de 
potstal in Noordlaren. 
Het Groninger Landschap verpacht al de
cennialang in het gebied rond het Zuidlaar
dermeer gronden aan boeren. Al hadden de 
veehouders er met beperkingen te maken, 
met wat moeite konden ze het veelal inpas
sen in hun bedrijfsvoering. Die situatie wij

zigt nu de eindfase van de herinrichting als 
natuurgebied is aangebroken. Onderdeel 
daarvan is dat het water in de polders ‘s 
winters vrij spel krijgt. In de zomer valt het 
terrein droog en is er ruimte voor de runde
ren. In die omstandigheden is er voor een 
doorsnee melkveehouder weinig eer aan 
te behalen, want begrazen levert gewoon 
te weinig op. De grassoorten die er groeien 
leveren niet voldoende melkproductie, het 
terrein is te nat en niet afgeweid, wat wil 
zeggen dat het niet in nette en toeganke
lijke kavels is verdeeld.

kopzorgen
Krol toont in de Harener Wildernis, een 
moerasbos in de Onnerpolder aan de 
noordpunt van het Zuidlaardermeer, hoe 
de natuur hier de ruimte krijgt. Het is half 
april en terwijl de eerste libellen van het 
seizoen glimmend het luchtruim kiezen en 
watersnippen en plevieren luidruchtig op
vliegen, banjert Krol in zwarte laarzen over 
de nog zompige grond. Op een dijkje zijn 
graafmachines bezig met de laatste werk
zaamheden voor het grondverzet. Wanneer 
de apparaten met hun lange zwaaiarmen 
zijn vertrokken, kunnen over een paar we
ken de runderen van Arends hier de wei in. 
Maar als andere boeren het niet zien zitten 
om hun dieren hier te laten grazen, waarom 

wil Arends dat dan wel? Zijn runderen kun
nen immers pas laat in het seizoen de wei 
in, het gras is niet voedzaam en omdat de 
grasgroei er beperkt is, levert maaien ook 
weinig wintervoorraad hooi op. 
Het zijn deels de omstandigheden en voor 
een ander deel is het zijn hart voor dieren 
en natuur waardoor Arends (40) veehouder 
is geworden en met Het Groninger Land
schap in zee is gegaan. “Ik was 24 en wilde 
dolgraag de melkveehouderij van mijn opa 
en oma overnemen”, zegt hij. “Geld om een 
melkquotum te kopen had ik echter niet.” 
Voor lange tijd ging de droom de ijskast in, 
tot hij de kans kreeg een stukje grond van 
Het Groninger Landschap te pachten om er 

een paar koeien op te weiden. Nu grazen er 
driehonderd roodbruine limousins op de 
gepachte Groninger Landschapsgrond.
Dat kan alleen maar uit omdat Arends ge
noegen neemt met wat minder opbrengst. 
Hij heeft er niet voor niets nog een baan bij 
de gemeente Haren naast. En hij rekent op 
bereidwilligheid van zijn verpachter. “Het 
is op het randje”, aldus Arends. “Omdat het 
maaien van de pachtgronden niet genoeg 
wintervoer oplevert moet ik hooibalen 
bij kopen, een financiële strop. Een andere 
zorg is dat ik ‘s zomers dagelijks een drie à 
vier uur kwijt ben alleen aan het tellen van 
de dieren, omdat ze over een groot gebied 
verspreid lopen.”

verantwoordelijk
De samenwerking met Arends is volgens 
rayonhoofd Krol uitzonderlijk. “Zijn 
gedrevenheid is daarbij enorm belangrijk. 
Hij is meer natuurbeheerder dan boer”, 
meent Krol. Het Groninger Landschap 
tracht Arends daarom op een creatieve 
manier ter wille te zijn. Hij krijgt bijvoor
beeld hooibalen voor weinig geld, of hij 
wordt als aannemer ingeschakeld voor 
maaiklussen. Het Groninger Landschap 
voelt zich medeverantwoordelijk 
voor het bedrijf van Arends, zegt Krol. 
Maar de stichting is er toch niet om 
boerenbedrijven in de lucht te houden? 
“Nee, inderdaad”, antwoordt Krol. “Het is 
precies de zoektocht waar we middenin 
zitten.” 
Mooi dat er zoveel vertrouwen over en weer 
is. Maar het betekent volgens Krol ook dat 
natuurbeheer op deze wijze wel heel erg 
aan de inzet van de persoon is gebonden. 
Beleid kan een landschapsbeheerder er 
nauwelijks op maken. En voor Arends geldt 
dat die wat afhankelijke relatie ook een 
risico voor zijn bedrijfsvoering vormt. “Ik 
heb het er voor over”, zegt Arends. “Ik heb 
nu wat ik destijds voor ogen had. Maar als 
Het Groninger Landschap morgen zegt dat 
ze stoppen met de samenwerking, dan zit 
ik met driehonderd koeien.”



voor problemen. Ze bouwen er bijvoor
deeld dammen, waardoor woonwijken en 
weilanden onder water lopen. Onze Duitse 
collega’s vangen ze dan weg. Ze waren blij 
dat wij ze wilden opvangen.” Een echte 
nieuwkomer langs de Hunze vindt Hut 
de bever niet. Ook vroeger kwamen er al 
bevers voor. “Tijdens het baggeren in het 
meer zijn schedelresten gevonden van een 
paar honderd jaar oud. Door pelsjagers zijn 
ze uitgestorven. Eigenlijk horen ze hier van 
nature thuis.” 
Hut volgt de nieuwe gasten op de voet. In 
het veld ziet hij ze nauwelijks  ‘Daarvoor 
zijn ze veel te schuw’  maar foto’s heeft 
hij volop. Duizenden zelfs, gemaakt door 
een speciale bewegingscamera. “De bevers 
knagen volop aan wilgen en populieren, 
en slepen de takken naar hun burchten. 
Een burcht trekt volop leven aan. Ik heb 
honderden foto’s van vogels, insecten en 
steenmarters bij de burchten.” Hut hoopt 
dat de bevers een populatie vormen en 
jongen krijgen. “Van de bevers die langs de 
Hunze in Drenthe zijn uitgezet, staat vast 
dat ze jongen hebben. Dit jaar verwacht ik 
bij ons absoluut jongen. De ouders bekle
den hun burcht momenteel met modder. 
Een gunstig voorteken.” 

soepganzen
Waar de bevervraat goed uitpakt, zit Hut in 
zijn maag met de honderden ganzen, die op 
een steenworp afstand in het natuurterrein 

Reeën, hazen, konijnen, ganzen: in natuur
gebieden houden deze wilde grazers de 
begroeiing in toom. Reeën eten de twijgjes 
en blaadjes en konijnen en hazen stor
ten zich op het malse gras en de kruiden. 
Zonder hazen zouden bijvoorbeeld hoge 
planten de kwelders van Schiermonnikoog 
overwoekeren. 
Voor natuurbeheerders vormen deze kleine 
grazers ideale, natuurlijke samenwerkings
partners. En gratis bovendien. Als extra 
hulpkrachten bij het natuurbeheer zette 
Het Groninger Landschap de afgelopen 
jaren in totaal zeventien bevers uit rond 
het Zuidlaardermeer. “De bevers helpen 
ons om het gebied open te houden”, vertelt 
Alwin Hut, beheermedewerker van Het 
Groninger Landschap. Hij zit aan de oever 
van het meer op een afgeknaagde stronk. 
Aan zijn voeten op de bodem bezaaid met 
forse houtsnippers. De bevers doen hun 
werk goed, zegt Hut. “Twee derde van de 
populieren in dit bosje hebben het geknaag 
van de bevers niet overleefd. Er ontstaat 
zo variatie. Kleine boompjes steken alweer 
de kop op. Bevervraat is veel mooier dan 
bomen omgezaagd door kettingzagen. 
Neem deze stronk. Een waar kunstwerk. De 
beverburcht zit even verderop. Daar slepen 
ze de takken heen.” 
De bevers komen uit het Elbegebied in 
OostDuitsland. Hut ging ze ophalen. “In 
het Elbegebied, waar echt ontzettend 
veel bevers leven, zorgen de dieren soms 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Niet alleen Schotse hooglanders, limousins, schapen en konik-
paarden grazen, ook wilde dieren doen zich tegoed aan gras, 
bast, twijgen en jonge bomen. Sommige dieren, zoals de bevers, 
helpen Het Groninger Landschap bij het realiseren van natuur-
doelen, andere zitten de natuurdoelen eerder in de weg. Zo 
verdwijnt de zonnedauw bij Leinwijk door het graaswerk van 
honderden tamme ganzen.

Leinwijk bivakkeren. “Soms zitten er acht
honderd”, stelt hij vast. “Die zorgen voor 
forse natuurschade.” Hoorden de ganzen er 
van nature thuis, zoals de bevers, dan had 
Hut ze van harte welkom geheten. Maar 
dat is niet het geval. “Kijk”, zegt hij, “het 
zijn vooral witte tamme ganzen, afkomstig 
van parken en boerderijen. De parkganzen 
hebben in de loop van de jaren steeds meer 
wilde soortgenoten aangetrokken, vooral 
grauwe ganzen. Inmiddels zit het hier af 
en toe vol. Zo massaal, dat de hoeveelheid 
ganzenpoep een probleem vormt. Vierkan
te meters met zonnedauw, een mooi rood 
vleesetend plantje, zijn inmiddels weg. Ook 
veel orchideeën, waaronder de zeldzame 
moeraswespenorchis, zijn hierdoor wel
licht verdwenen.” 
Naast de grazende ganzen lopen in het 
weiland ook Schotse hooglanders. Is dat 
niet teveel van het goede? “De graasdruk 
van onze grote grazers kunnen we exact 
afstemmen op het gebied. Met de ganzen 
lukt dat niet. Door de ganzen zijn we als 
natuurbeheerder het stuur kwijt, waardoor 
de begrazing uit de bocht vliegt.” 
Kaalgevreten delen treffen we tevens op de 
kwelders aan, waar tienduizenden brand
ganzen en grauwe ganzen in het voorjaar 
alsmaar langer blijven hangen. De Dollard 
behoort tot de beste ganzengebieden van 
Nederland. Ze hebben er zoveel te eten, dat 
ze steeds later naar Nova Zembla vertrek
ken om te broeden. “Vroeger gingen ze in 

“de bevers HelPen ons Het 
gebied oPen te Houden”

Beversporen

Boven: Ganzen bij 

Leinwijk

Daaronder: Knagende 

bever

Links: Alwin Hut

maart of april weg, nu pas eind mei, dus 
een maand later”, vertelt Dirk Brul, collega 
van Hut. “Vertrekken de ganzen in mei, dan 
laten ze een nagenoeg zwarte moddervlakte 
achter. Tureluurs waren daarvan de dupe. 
De vogels broeden bij voorkeur in graspol
len. Gelukkig passen de tureluurs zich snel 
aan. Ze beginnen nu later met broeden, en 
maken hun nesten ook op de kale kwelder.” 

overzomeren
Rond het Leekstermeer speelt de over
begrazing door ganzen niet. ’s Winters 
strijken in het meer bijna twintigduizend 
kolganzen en brandganzen neer, die er 
’s nachts slapen en ’s ochtends naar hun 
foerageergebieden vliegen. In de noor
delijke oeverlanden van Het Groninger 
Landschap zijn ze meer dan welkom. “Ons 
terrein is aangewezen als opvanggebied 
voor overwinterende ganzen”, vertelt René 
Oosterhuis, rayonbeheerder van Het Gro
ninger Landschap. “Soms zitten er een paar 
duizend, een prachtig gezicht.” Steeds meer 
ganzen blijven ook ’s zomers in Groningen 
hangen. Oosterhuis telde afgelopen jaar 
bij het Leekstermeer acht broedgevallen 
van de grauwe gans. “Het aantal overzo
merende ganzen neemt toe. De ganzen uit 
onze gebieden vliegen gelukkig niet naar 
boerenland om daar te foerageren. Ze blij
ven in het gebied zitten. Elders veroorzaken 
overzomerende ganzen wel schade. Zeker 
in de zomer zitten boeren niet te wachten 
op ganzen die hun broodwinning opeten.” 
Om te bepalen of wilde grazers een pro
bleem vormen, kijkt Oosterhuis vooral naar 
het natuurdoel voor het gebied. “In onze 
oeverlanden gaan overzomerende ganzen 
prima samen met de functie als broedge
bied voor weidevogels. Dat bijt elkaar niet. 
Ik zie de broedende ganzen juist als een 
kroon op ons werk. In andere natuurgebie
den kan er wel sprake zijn van schade. Kies 
je voor zeldzame planten, die voedselarme 
grond vereisen, en ‘s nacht wringen dui
zenden ganzen er hun darmen uit, dan heb 
je een potentieel mestprobleem. Ik kan me 
voorstellen dat je dan maatregelen neemt. 
Er bestaan specifieke inrichtingsmaatre
gelen om de populatie te sturen. Door het 
aanleggen van struweel kun je bijvoorbeeld 
voorkomen dat ganzen met jongen naar 
naastgelegen percelen lopen. In extreme 
situaties zou je zelfs ganzen kunnen weg
vangen, al wijst onderzoek uit dat vangen 
vaak niet werkt.”
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”Dankzij De koeien, zie ik De kwelDers steeDs mooier worDen”
G e l o e i  o p  d e  k w e l d e r s

aangegeven. Het belangrijkste middel 
is het terugbrengen van de traditionele 
beweiding. “Grazers gaan de verruiging 
met zeekweek tegen. De begrazing moet 
gevarieerd zijn, zodat net als vroeger een 
mozaïek ontstaat van verschillende typen 
beweiding. Momenteel is er vooral animo 
om schapen en paarden op de kwelder te 
laten grazen. Paarden grazen echter heel 
uniform. Net als schapen bijten ze het gras 
kort af. Bovendien rennen ze graag over de 
kwelder, waardoor de kans op vertrapping 
van nesten groot is.” Hendriks’ voorkeur 
gaat uit naar koeien. “Koeien slaan hun 
tong om het gras, en trekken het gras eruit. 
Op deze wijze ontstaat een structuurrijke 
en gevarieerde vegetatie. Voordeel is ook 
dat ze het zeekweek te grazen nemen. Scha
pen en paarden ontwijken het taaie zee
kweek juist.” Op zijn eigen kwelderpercelen 
geeft Hendriks alvast het goede voorbeeld. 
“Ik heb onze pachter gevraagd om meer 
runderen te plaatsen”, zegt hij. 
Het opnieuw loslaten van grazers op de 
kwelders, vraagt bij tal van percelen de 
nodige inrichtingsmaatregelen, vooral om 
de veeveiligheid te waarborgen. Hendriks 
wijst naar een zogenaamde middenlaan, 
die binnenkort wordt opgehoogd. “Via 
dergelijke verhoogde lanen kan het vee 

bij hoog water richting de dijk lopen. We 
willen hier een situatie voorkomen, zoals 
in 2006 in het Friese Marrum met de ge
strande paarden. Ook komen er drinkwater
bakken, vangkralen en worden greppels en 
dwarssloten opnieuw geprofileerd, zodat 
het vee de sloten kan zien. Sommige kwel
ders worden met bruggen of dammen met 
elkaar verboden, zodat grote beweidings
eenheden ontstaan.”

dollardkwelders
Hemelsbreed zo’n vijftig kilometer naar het 
zuidoosten liggen de Dollardkwelders, die 
sinds 1981 in beheer zijn van Het Groninger 
Landschap. Die kwelders vormen voor 
Hendriks het lichtend voorbeeld. “Op 
de Dollardkwelders lopen alleen koeien. 
De kwelders liggen er natuurlijk bij, met 
grillige kreken.”, aldus Hendriks. Zijn 
collega, toezichthouder Dirk Brul, houdt de 
drie tot vierhonderd koeien in de gaten. 
Hij telt de koeien dagelijks en zorgt voor 
hun veiligheid. “Wij vragen de pachters 
hun koeien eerst twee weken buiten te 
laten, voordat ze de koeien brengen. Anders 
komen ze net uit de ligboxstal, en hebben 
ze nog nauwelijks daglicht gezien. Bij ons 
laten we ze nog een paar weken wennen en 
uitrazen op een veilige groenstrook voor 

de dijk. Pas daarna gaan ze de kwelders 
op. Doen we dat meteen, dan belanden ze 
onherroepelijk in de sloot.” Bij springvloed, 
wanneer de kwelders onder water staan, 
kunnen de koeien via een vluchtkade 
en een veeovergang naar de andere kant 
van de dijk lopen. Soms blijven ze op 
de kwelder staan, en raken ze omringd 
door zeewater. “Dat is met koeien geen 
probleem”, zegt Brul. “Anders dan schapen 
kunnen koeien prima zwemmen.” Voor het 
samendrijven van de kudde, werkte hij tot 
een paar geleden samen met zijn hond Skip 
en een fjordenpaard. Tegenwoordig rijdt 
hij op een quad. “Dat gaat veel sneller en 
effectiever.” 
De kwelders zijn opgesplitst in zes vakken, 
die elk door een boer worden gepacht. De 
pachters komen soms helemaal uit Brabant 
om hun koeien te brengen. In oktober 
halen de boeren ze weer gezond en wel 
op. De tijd op de kwelder doet de koeien 
goed, merkt Brul. “In het najaar lopen ze 
gezond de kwelder af. Ook onze kwelders 
hebben er baat bij. De koeien eten vooral 
jonge rietstengels, en voorkomen dat de 
kwelders dichtgroeien. Ik ben al vijftien 
jaar opzichter. Dankzij de koeien zie ik 
de Dollardkwelders elk jaar mooier en 
natuurlijker worden.” 

Bovenop de dijk bij Noordpolderzijl kijkt 
Arjan Hendriks, rayonbeheerder van Het 
Groninger Landschap, naar de kwelders 
van Het Groninger Landschap, die tussen 
de kwelders van talloze boeren liggen. De 
kwelderstrook ligt er hier goed bij, stelt 
Hendriks tevreden vast. “Je kunt de ver
schillende zones goed zien. Vanaf de dijk 
begint de hoge kwelder, een groen weiland 
waar schapen en koeien grazen. In de 
winter zit het er vol met grazende ganzen. 
Verder zeewaarts begint de middenkwel
der, waar hogere planten de kop opsteken. 
Nog verder naar het wad liggen de delen 
die bij vloed vaak overstromen. Dat deel 
is niet beweidbaar. Daar overleven enkel 
planten als zeekraal.” Hendriks loopt naar 
de middenkwelder, en toont een veld met 
opschietend groen gras. Het is zeekweek, 

ook wel strandkweek genoemd, familie van 
kweekgras, de bekende plaaggeest in moes
tuinen. Dezelfde rol speelt zeekweek op de 
kwelder. “Zeekweek is een taaie plant, die 
zich snel kan uitbreiden”, zegt Hendriks. 
“Het verdringt andere kwelderplanten. 
Doen we hier niets, dan staat binnen de 
kortste keren de hele middenkwelder vol 
met zeekweek.”
Dat laatste is op grote delen van de Gro
ningse kwelder reeds gebeurd. “Welgeteld 
66 procent van de kwelders is inmiddels 
verkweekt”, legt Hendriks uit. Als oorzaken 
noemt hij de veroudering van de kwelders, 
waardoor ze hoger en droger komen te 
liggen, en het ontbreken van beweiding. 
“Vroeger had bijna elke boer dieren op zijn 
kwelders lopen. De een paarden, de ander 
schapen of koeien. Zo ontstond vanzelf een 

gevarieerd begraasde kwelder. Met het ver
dwijnen van de beweiding kreeg zeekweek 
de kans om te domineren.” 

kwelderherstel
Om de kwelders te herstellen, sloegen alle 
kweldereigenaren een paar jaar geleden de 
handen ineen. Naast Het Groninger Land
schap zijn dat Natuurmonumenten, SBNL, 
het waterschap en een groot aantal boeren, 
verenigd in de Vereniging van Oevereigena
ren en Gebruikers. “Met elkaar willen we de 
biodiversiteit vergroten”, vertelt Hendriks. 
Het gezamenlijke project Kwelderherstel 
Groningen, dat is gefinancierd door het 
Waddenfonds, loopt intussen twee jaar. 
Vorig jaar zomer verscheen een uitvoerig 
Beheer en Inrichtingsplan, met kaarten 
waarop de inrichtingsmaatregelen staan 

Door het project Kwelderherstel Groningen worden op de kwelder-
percelen langs de noordkust meer runderen ingezet. Samen met 
schapen en paarden gaan ze de verruiging van het landschap 
tegen. In zes jaar tijd moet de aanwas van zeekweek, een taaie 
grassoort, met tweederde zijn teruggedrongen en daarmee de 
biodiversiteit zijn toegenomen.

Kwelders bij Noord

polderzijl

Boven: Arjan Hendriks



Begrazen op de kwelders is niet meer wat het is geweest. Dat is 
 eigenlijk begonnen in jaren ’80 toen de zeedijk werd verhoogd en 
eigendom werd van het waterschap en niet meer van de boeren 
zelf. Door de jaren heen zijn de kwelders op het gebied van be
grazen een beetje achterop geraakt. Er is nu weer ruimte voor 
begrazing. Maar het is niet altijd zonder risico.
Omdat ik jarenlang schapen op de kwelders heb gehad, weet ik 
dat je als boer rekening te houden hebt met de natuur. Dat gaat 
niet  alleen om natuurbelangen, maar vooral om de kracht van de 
 natuur. Het unieke landschap is immers gevormd door de kracht 
van het water, het getij en de incidentele stormen. Als eigenaar 
van de schapen ben je daar voortdurend mee bezig. Je ligt wakker 
in je bed en vraagt je af of de dieren veilig staan, of dat het beter is 
ze weg te halen. Kunnen ze een droge vluchtweg en schuilplek  be
reiken als de nood aan de man is?

Het valt niet te ontkennen dat er altijd een spanningsveld is tussen 
de particulier die dieren houdt vanuit een commercieel oogpunt 
en de natuurorganisatie die zijn gebieden begraasd wil hebben om 
daar een bepaald natuurdoel mee te bereiken. Zeker als  eigenaar 
van melk of vleeskoeien heb je baat bij een gebied met een 
 uniforme begroeiing, een monotone biocultuur. Dat staat ver van 
een natuurdoel. 
Aan de andere kant moeten we ons beseffen dat de tijden ver
anderen. Natuurdoelen zijn een belangrijk onderdeel geworden 
van onze maatschappij. Zelfs als je zou willen, kun je daar niet 
omheen. Het is dan beter om elkaar daarin te vinden, dan om 
elkaar te bestrijden. Dat geldt niet alleen voor de boeren, maar ook 
voor de organisaties die aan natuurbeheer doen. 

Gelukkig zijn er initiatieven waar gebruikers en natuur
beschermers elkaar begrijpen en waarin de belangen samenkomen, 
van begrazen als doel en begrazen als middel. In Kwelderherstel 
Groningen werken de gebruikers en beschermers samen aan een 
goede omgeving waar weer ruimte is om dieren te  laten grazen 
en waar dat grazen een uniek landschap oplevert met ruimte 
voor honderden planten en dierensoorten. Ik vind het een 
gerust stellende gedachte dat in dit project met leden met zulke 
verschillende achtergronden, de stemmen bijna nooit staken. Onze 
doelen zijn verschillend, maar er blijken toch meer dan voldoende 
raakvlakken te zijn. Al hoor ik mijn achterban toch steeds vaker 
zeggen, dat de tijd van ‘proaten’ nu maar eens plaats moet maken 
voor een tijd van actie. 
Als natuurbeschermer moet je niet bang zijn de belangen groot te 
zien. Als dan een keertje één van de ruim tachtig gebruikers van de 
kwelders niet helemaal mee gaat in de doelstellingen, dan is er nog 
geen man overboord.

Biodiversiteit is een woord dat tegenwoordig overal opduikt. Een 
modewoord, waarvan we moeten oppassen dat het geen term gaat 
worden waarvan we straks niet meer weten wat het nu eigen lijk 
betekende. Als je het mij vraagt dan begint biodiversiteit bij de 
gebruikers van de gebieden. Tussen boer, particuliere dieren
eigenaar en beschermer bestaat immers een grote diversiteit aan 
doelen en wensen. 
Dan is het toch mooi te bedenken, dat al die doelen en wensen iets 
tot stand kunnen brengen waar we allemaal tevreden over zijn.

Klaas Sijpkens
voorzitter van de Vereniging van oevereigenaren en –gebruikers en 
lid van de stuurgroep Kwelderherstel Groningen

een diversiteit aan doelen
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt allebei gratis  
de nieuwe set wandel- en fietsroutes van Het Groninger Landschap.
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u onder meer over de Soldatendijk, waar 
vroeger de soldaten wacht liepen, en de 
Linie, aangelegd door de Fransen aan het 
begin van de 18de eeuw. 
Ditmaal nodigen wij u echter nadrukkelijk 
uit om de paden niet te volgen. Kies zelf uw 
route en struin dwars over de vlakte. Een 
bijzondere ervaring, zo zal blijken.  

vrijheid
Struinen voelt onwennig in het begin. Het 
is anders dan wandelen over paden, waar 
u geleid wordt door gekleurde paaltjes en 
informatieborden. De vrijheid om zelf te 

Deze wandeling begint bij de redoute Bak
oven, een vierhoekige veldschans, eeuwen 
geleden zo aangelegd om de naastgelegen 
sluis te verdedigen. Voor de mensen met 
een tomtom: de redoute ligt aan de gelijk
namige Bakovenlaan. Het gerestaureerde 
sluisje ligt er mooi bij. Wie erop staat, kijkt 
aan de ene kant naar een beschutte kolk, 
waar bomen over het water hangen. Aan 
de andere kant prijkt een immense vlakte. 
Hier heeft u de keuze. U kunt een prachtige 
bewegwijzerde wandeling maken van acht 
kilometer rondom het natuurgebied. Een 
absolute aanrader. In twee uur tijd loopt 

Schans Bourtange ligt er mooi bij. De schrale vlakte ten oosten van 
de vesting raakt langzamerhand begroeid met een bont tapijt van 
gekleurde mossen en grassen. De konikpaarden houden het gebied 
open. Voor deze wandelroute leveren we een kaart aan met een 
startpunt, maar geen exacte route. In deze vlakte mag u namelijk 
vrij wandelen. De route moet u zelf onderweg bepalen. 

Struinen over de 
vlakte van Bourtange
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Het Groninger Landschap
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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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broken gezang van veldleeuweriken. Som
mige klimmen al zingend tot wel honderd 
meter hoogte, totdat nog enkel een zwart 
stipje te zien is. Verderop vliegen twee 
tapuiten, onmiskenbaar met hun spier
witte stuit. Wellicht zijn ze op weg naar een 
konijnenhol, want daar broeden ze in. Dat 
hier tapuiten zitten, is een goed teken. Lan
delijk gaat het slecht met deze liefhebber 
van zandverstuivingen en kale terreinen. 
Gelukkig zijn er gebieden als Bourtange, 
waar door natuurontwikkeling nieuwe 
schrale grasvlakten zijn ontstaan. Nieuw
komer is ook de grauwe klauwier, die vaak 
bovenin een struik het gebied overziet. Zijn 
gevangen insecten prikt hij op stekels van 
struiken of prikkeldraad. 

Mossentapijt 
De vlakte oogt leeg en schraal. In het 
oosten draait achter de Duitse grens een 

kiezen doet twijfelen. Welke kant moet 
je op? Linksaf, rechtsaf? Wanneer draai je 
om? Pas na verloop van tijd valt het kwartje. 
Bij struinen maakt het niet uit in welke 
richting je loopt. Verdwalen is onmoge
lijk, omdat zowel een exacte route als een 
doel ontbreken. Al lopend over de vlakte 
krijg je een gevoel van vrijheid. Net als op 
het strand, waar al wandelend langs de 
vloedlijn alle haast verdwijnt, en alleen 
het ritme van de stappen in het mulle zand 
overblijven. Op de vlakte in Bourtange 
gebeurt hetzelfde. Het hoofd raakt leeg, en 
komt los van dagelijkse beslommeringen. 
Staat u ergens in het midden van de vlakte, 
doe dan uw ogen eens dicht. Luister naar de 
natuurgeluiden.
Ondertussen is de natuur overweldigend. 
Voor onze voeten springt een konijn weg, 
en even later een haas met rechte lange 
oren. Hoog in de lucht klinkt het onafge

rij windturbines. Aan de overkant steekt 
boven de vestingwal van Bourtange een 
oude zwarte molen uit. Onder onze voeten 
ligt een tapijt van mos. Er groeien verschil
lende mossoorten, waarvan vooral zand
haarmos grote delen rood kleurt. Op de 
grond zijn het nog steeds de pioniers die 
de dienst uitmaken. In de zomer van 2005 
ging deze vlakte deels op de schop. Van een 
derde van het gebied werd de bovenste laag 
afgegraven. Geel, voedselarm zand kwam 
tevoorschijn, een ideale voedingsbodem 
voor pionierplanten als heidespurrie, 
schapenzuring en muizenoortje. Her en 
der groeit nog helemaal niets, vooral op de 
hoge zandkoppen. De zanderige delen kun
nen ’s zomers enorm opwarmen, waarna ze 
’s nachts sterk afkoelen. In zandverstuivin
gen zijn temperatuurverschillen van vijftig 
graden Celsius gemeten. Het verschil met 
delen die niet zijn afgegraven is duidelijk 
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Het zijn opvallende verschijningen in het Groninger landschap. 
Bovendien zijn ze bijzonder effectieve beheerders van de vegetatie. 
Hooglandrunderen worden veelvuldig ingezet als ‘behaarde 
maaimachines’. Hans Berens en Lieneke Mencke weten er alles 
van. Zij zijn eigenaar van runderen die op diverse gebieden van Het 
Groninger Landschap grazen.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

te zien. Daar oogt de vegetatie groen, met 
talloze grassoorten en planten als smalle 
weegbree. Opvallend is ook de rechte strook 
dwars door het terrein, waar hogere planten 
groeien. Daar lag vroeger een sloot, die met 
voedselrijke grond is dichtgegooid. Ruigten 
treffen we ook in het midden van het gebied 
bij de verhoogde es. Let u onderweg op 
de Zwolse anjer, een zeldzame plant met 
kleine rode bloemen. 
Het mulle zand staat vol met hoefafdruk
ken. De paarden houden het gebied dus 
niet alleen met hun gegraas open, maar ook 
door het omwoelen van de kale plekken. Of 
het de kudde konikpaarden lukt het opruk
kende bos tegen te houden, is nog maar de 
vraag. Tussen de pionierplanten steken al 
honderden jonge wilgen en berken de kop 
op. De kudde konikpaarden staat meestal 
vredig te grazen. Soms razen ze achter 
elkaar over de vlakte. Houd afstand! Blijf 

minimaal 25 meter uit de buurt, ook als 
de dieren rustig naar u toekomen. Voer 
en aai de paarden nooit. Wilt u uw hond 
meenemen tijdens de struintocht, dan mag 
dat, mits aangelijnd en op afstand van de 
kudde. 

alice in wonderland
Plekken waar mensen vrij mogen struinen, 
zijn schaars in Nederland. Nagenoeg overal 
moeten we op de paden blijven en zijn de 
terreinen ernaast afgeschermd met hekken, 
prikkeldraad en verbodsborden. Ook in 
het Midwolderbos achter de Ennemaborgh 
mag u vrij dwalen tussen de bomen. In deze 
gebieden kan struinen geen kwaad. In meer 
kwetsbare terreinen, zoals kwelders en nat
te hooilanden, schaadt recreatie de natuur 
wel. Daar is de kans groot dat wandelaars 
de vogels wegjagen en zeldzame planten als 
orchideeën vertrappen. In Bourtange kan 

het nog wel: vrij struinen. Mocht u onder
weg de Bisschopsweg bereiken, schroom 
dan niet om over te steken. Ook aan de 
overkant, in het gebied ‘Zwarte veen’, mag 
u vrij wandelen. Mogelijk treft u er ook de 
konikpaarden weer, die via de veetunnel de 
weg kunnen passeren. Bent u na de wande
ling terug in uw auto, laat de tomtom dan 
nog even met rust. Waarschijnlijk had de 
Cheshire Cat in het boek Alice in Wonder
land gelijk. Alice vroeg hem: ‘Zou je me 
willen vertellen welk pad ik van hieruit 
moet bewandelen?’ ‘Dat hangt ervan af 
waar je naartoe wilt’, antwoordde de kat, 
maar dat wist Alice eigenlijk niet. Waarop 
de Cheshire Cat zei: ‘Als je niet weet waar 
je heen gaat, zal elke weg je daar brengen. 
Als je maar lang genoeg loopt.’ Of struint, in 
ons geval.

sCHotse Hooglanders 
zijn niet Meer weg te 
denken uit Het groninger 
landsCHaP

h a r i G e  G a s T a r b e i d e r s  i n  d e  p L a s -  e n  d r a s G e b i e d e n 
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Voluit heten ze Schotse hooglanders, een naam die verraadt 
dat het niet om een inheems ras gaat. Toch zijn ze niet meer uit 
het Nederlandse natuurlandschap weg te denken. Hooglanders 
worden veelvuldig ingezet als grazers op verschillende soorten 
landschap. Het Groninger Landschap gebruikt deze langharige 
grazers in het landschap van de Westerbroekstermadepolder, de 
Kropswolderbuitenpolder en Leinwijk, in het noordoostelijk deel 
van het Zuidlaardermeergebied. De inrichting en het beheer van 
deze gebieden zijn gericht op de ontwikkeling van moeras. 
De runderen zijn geen eigendom van Het Groninger Landschap, 
maar van Hans Berens en Lieneke Mencke die in Westerbroek 
hun bedrijf Berens Edelvlees Produktie runnen. Ze hebben een 
overeenkomst gesloten waar beide partijen en de runderen garen 
bij spinnen: Berens en Mencke hebben voor hun veestapel van 
ongeveer zeventig runderen de beschikking over de gebieden, in 
ruil waarvoor de hooglanders grazen en bemesten en Berens een 
oogje in het zeil houdt.
Het is een ideale overeenkomst voor een ideale veestapel, vindt 
Berens. “Ik heb geen eigen land nodig met de hooglanders. 
Bovendien grazen ze het jaar rond en gaan ze niet op stal. Het zijn 
sterke dieren, die winterhard en zelfredzaam zijn.”

De hooglanders delen hun gebied met konikpaarden, die elders in 
dit nummer uitgebreid worden belicht. Twee soorten grote grazers 
in één gebied, levert dat geen problemen op? Berens: “Hooglanders 
en konikpaarden hebben een wezenlijk ander leefpatroon. Ze 
geven elkaar de ruimte en zoeken elkaar niet op. Hooglanders 
begrazen het terrein over de volledige linie. De paarden zijn kies
keuriger, ze kiezen plekken waar bepaalde planten en kruiden 
groeien en laten de soorten staan die ze niet lusten. Ook keren ze 
telkens terug naar bepaalde plekken die ze kort grazen. Hierdoor 
zie je dat er een gevarieerd landschap ontstaat met verschillende 
begroeiing, die voedsel en schuilplaats biedt aan insecten, vogels 
en andere diersoorten.”

overbegrazing 
Het risico met grote grazers in omheinde natuurgebieden is dat zij 
op den duur niet genoeg voedsel vinden. Een schrijnend voorbeeld 
daarvan, vond in de winter van 2009/2010 plaats in natuurgebied 
Oostvaardersplassen. Door de strenge winter, een te grote populatie 
aan grazers en het uitblijven van maatregelen, verhongerde een 
aanzienlijk aantal heckrunderen, paarden en edelherten. Deze situ
atie leverde zelfs kamervragen op. Berens heeft er een uitgesproken 

mening over. “Ik vind het een duidelijk geval van dierenmishande
ling. Hooglanders en vergelijkbare grazers zien er misschien wel 
wild uit, het zijn geen wilde dieren die je onder alle omstandig
heden aan hun lot kunt overlaten. Nederland heeft allang geen 
zelfregulerende natuur meer, zoals van de Oostvaardersplassen 
wordt beweerd. In dat gebied is een malige halvering van de kudde 
gewenst, gevolgd door het elk jaar afvoeren van een derde deel, 
om de toename van het aantal dieren te corrigeren. Daarmee zou 
extreme voedselschaarste zijn voor komen.”
In de Groningse gebieden houdt Berens samen met de stichting 
goed in de gaten of het landschap de kudde nog kan dragen. 
Bijvoeren is niet wenselijk, maar tijdens een strenge winter krijgen 
de runderen toch hooi om op krachten te blijven. “Als blijkt dat 
het landschap wordt overbegraasd, dan verplaats ik in overleg met 
de rayonbeheerders een gedeelte van de kudde”, zegt Berens. “De 
bezetting van het gebied moet zodanig zijn dat de runderen met 
de zomerbegroeiing voldoende reserves voor de winter kunnen 
opbouwen en er ook begroeiing blijft staan als wintervoer. Daarmee 
blijf je trouw aan het oorspronkelijke doel van het inzetten van de 
grazers: het op peil brengen en houden van het landschap en het 
planten en dierenleven in de verschillende natuurgebieden.”

attractie
Hooglanders zijn nooit bedoeld geweest om als attractie te dienen 
voor de bezoekers van de gebieden van Het Groninger Landschap. 
Het kan echter niet worden ontkend dat deze harige runderen met 
hun grote horens, opvallen in het land. Je zou kunnen zeggen dat 
de hooglanders een soort ambassadeurs zijn voor de natuurgebie
den. Daar is niets mis mee, vindt Berens. “De hooglanders zijn trek
pleisters. Veel fietsers die een rit maken door de gebieden langs het 
Zuidlaardermeer, blijven even staan om de grazende hooglanders 
te bewonderen en te fotograferen. Automatisch pikken ze dan veel 
mee van de andere bezienswaardigheden in het gebied.”

een bijzonder stukje vlees

De samenwerking tussen Berens Edelvlees Produktie en Het 

Groninger Landschap kan alleen plaatsvinden door de bestem

ming die de veehouders voor een gedeelte van de veestapel 

hebben. Berens Edelvlees Produktie verkoopt het vlees van 

geslachte hooglanders. De slacht vindt voornamelijk in het 

najaar plaats. Via de website kunnen liefhebbers van dit don

kergekleurde, gemarmerde en smakelijke vlees, hun bestelling 

plaatsen.

De klanten kunnen op een bijzondere service rekenen. Jaarlijks 

organiseren Hans Berens en Lieneke Mencke namelijk een 

fietstocht door de natuurgebieden waar hun runderen grazen. 

Tijdens de tocht leggen zij uit hoe de runderen worden groot

gebracht en hoe het proces van geboorte tot slacht verloopt. 

Naast informatie over de runderen geven zij bovendien tekst 

en uitleg over wat er nog meer is te zien in de natuurgebieden 

van Het Groninger Landschap. www.berens-edelvlees.nl

de sCHotse Hooglander

Het Schotse hooglandrund heeft zijn oorsprong langs de 

westkust van de Schotse Hooglanden, waar het in de twaalfde 

eeuw werd gefokt uit verschillende wilde en halfwilde 

rundrassen. De hooglander, die in Schotland kyloe wordt 

genoemd, was van oorsprong zwart. Door geleidelijke 

vermenging met andere rassen, is een aantal andere 

kleurvariëteiten ontstaan, waarvan geel of blond en roodbruin 

de meest voorkomende zijn. De kudde van Hans Berens en 

Lieneke Mencke die in de Groninger natuurgebieden graast, 

bestaat vooral uit roodbruine dieren.

In veel landen met een gematigd klimaat worden hooglanders 

ingezet vanwege hun winterhardheid en hun vermogen 

om land te begrazen dat niet geschikt is voor gangbare 

landbouwhuisdieren. Een volwassen stier kan duizend kilo 

wegen. Schotse hooglanders kunnen meer dan achttien jaar 

oud worden. In die tijd kan een koe vijftien kalveren ter wereld 

brengen.

Hoewel ze er met hun beharing en grote horens vervaarlijk 

uitzien, zijn het over het algemeen vriendelijke dieren. 

Voorzichtigheid is echter altijd geboden. In de negentien 

jaar dat Berens hooglanders laat grazen, is het vijf keer 

voorgekomen dat hij een dier moest verplaatsen omdat 

deze een gevaar opleverde voor wandelaars. Het ging dan 

om nerveuze dieren die hun kalveren wilden beschermen en 

daarmee een risico vormden voor bezoekers.

Ook bij het kalveren hoeft hij niet aanwezig te zijn. Berens: “Ik 
kijk wel altijd of de moeder voldoende melk heeft en of het kalf de 
spenen weten te vinden. Soms zoeken ze te hoog en moet je een 
handje helpen. Na een dag of twee kunnen ze het dan uit zichzelf.”

Plas/drasgebieden
Hooglandrunderen hebben geen last van een natte ondergrond.  
Bovendien kunnen het vocht ontlopen op de zandruggen, die 
in het veenachtige landschap in het Hunzedal liggen. Door hun 
geschiktheid voor ruig terrein kunnen hooglanders in gebieden 
worden ingezet waar het niet mogelijk is met agrarisch melk of 
vleesvee, of schapen te werken. In plas/drasgebieden, zoals Berens 
ze noemt, voelen de hooglanders zich thuis. Ze zorgen voor 
een gevarieerde gewaslengte in een behoorlijk open landschap. 
Hierdoor is er voor vogels en andere dieren altijd wel een plekje dat 
voldoet aan hun eisen. Deze natuurlijke afwisseling in graslengte 
zorgt ook voor kansen voor andere planten. Uit onderzoek blijkt 
dat vooral de structuurverschillen die door begrazing ontstaan, 
interessant zijn voor andere diersoorten. Puur botanische doelen 
met bijzondere plantensoorten zijn meer gebaat bij een uitgekiend 
maaibeheer. 

Hans Berens en 

Lieneke Mencke

 



Blauwestad. Meerland in minder land dus. 
Tussen zeeklei en zandgrond is hier een 
richeltje veen overgebleven. Het is het 
enige veen in Groningen, waar alle venen 
en veenkoloniën met calvinistische ijver 
zijn leeggehaald. De veenwijk ligt er nog, de 
vaart waardoor in vervlogen tijden de turf
schepen geboomd werden. Ondanks het 
vermeende ontwaterende effect van deze 
sloot, houdt Het Groninger Landschap hem 
open. “Die wijk hoort bij de cultuurhistorie 
en we hebben het waterpeil flink opgezet”, 
zegt Puijman. Hij klimt over het hek en 
opent de schuur waarin de schaapskudde 
wordt geschoren. In de gevel zit een gat, 
waarachter aan de binnenkant een kerk
uilenkast hangt. In de schemer zien we één 
uiteengevallen braakbal en een versleten 
flatsje poep. Er heeft een uil gezeten, maar 
niet recent. Nu vinden kerkuilen in de 
boer derijen van de naburige graanstreek 
nestkasten genoeg, terwijl in Meerland een 
geduchte vijand van uilen huist. We zien 
de havik op het nest zitten, of eigenlijk 
staan, de reikhalzende kop scheef zodat 
één haviksoog op ons is gericht. We vinden 
aller lei prooiresten: kokmeeuw, meerkoet, 
sperwer en snip. De houtduif die klapwie
kend stijgt en in glijvlucht daalt, mag wel 
op passen. 
Wat een vogels hier. Er zingen onder andere 
kneuen, grasmussen, boompiepers en een 
geelgors. Geelgorzen broeden na tientallen 
jaren absentie weer op de Grunneger klei, 
sinds daar in de winter graanveldjes blijven 
staan. De boompiepers laten zich melo
dieus uit boomtoppen parachuteren. Een 
grote bonte specht zegt ‘tjik’. Puijman: “Er is 
vrij veel dood hout waar spechten in broe
den. In oude spechtholen broeden weer 
mezen, die je overal hoort en ziet.” Boven 
de dijk die het gebied van het meer scheidt, 
tiereliert een veldleeuwerik.

vlinders en spinnen
We zien ook veel vlinders. Citroenvlinders, 
boomblauwtjes, bonte zandoogjes, kleine 
vossen, dagpauwogen, koolwitjes, oranje
tipjes en het eerste landkaartje van het jaar. 
En daar, een kleine vuurvlinder, zo’n oranje 
kleinood. “Hier komen zelfs bruine vuur
vlinders voor”, zegt Puijman. De vlinders 
gedijen op de plekken, die de schaapskudde 
openhoudt. Warm in de zon, beschut tegen 
de straffe bries uit de Dollard. We struinen 
door de pollen pijpenstrootje, waartussen 
op microschaal klimaatverschillen bestaan. 
Als we hurken, valt meteen op dat het leeft 

van de spinnen. Rietkruisspinnen, kraam
webspinnen en tijgerspinnen bijvoorbeeld. 
Een deel van het bos is ooit spontaan op
ge komen en daarna afgerasterd, om de 
schapen buiten te houden. Daar bedekt een 
frisgroene waas van rankende helmbloe
men de bodem. Op gevallen berken groeien 
veel kolossale tonderzwammen. Een ree 
gaat ons behoedzaam springend uit de weg. 
We stuiten op een wal van ruim een meter 
hoog. “Dat is één van de drie laatste stroken 
veen”, zegt Puijman. “Tot hier is het veen 
afgegraven, deze richel lieten ze staan als 
een soort landschapsmonument.”  Puijman 
vertelt dat berkenopslag van de wal wordt 
verwijderd, omdat de bomen er niet stevig 
staan en in hun onvermijdelijke val een 
enorme kluit turf meesleuren. Het bij
zondere gagel dat er groeit, vormt laag, 
compact struweel dat minder wind vangt 
en bovendien een beschermde soort is. De 
struiken staan roestbruin te bloeien. Toch 
verdroogt zo’n blootliggende veenwal en 
brokkelt hij af. “We zullen hem niet tot in 
de eeuwigheid kunnen behouden”, zegt 
Puijman gelaten, terwijl hij een klont turf 
opraapt voor in een bezoekerscentrum.

schapen tellen
Een ander deel van het bos is het domein 
van de Drentse heideschapen. De kudde 
trippelt over een grazig, hobbelig veld. “Ik 
ga ze even tellen”, zegt Puijman. “Nu ik hier 
toch ben.” Weg beent hij, onder dekking 
van de bosrand. Maar de schapen hebben 
hem allang gezien en stormen weg onder 
de bomen van het begraasde deel van het 
bos. In de gauwigheid heeft Puijman vast
gesteld dat alle 32 ooien er nog zijn. “Als 
er één dood gaat, vinden we die soms niet 
terug”, vertelt hij. “Dan zijn ze denk ik met 
huid en haar opgegeten door vossen.” Puij
man toont een burcht. In één van de ingan
gen ligt een halve snoek te rotten. Vossen 
mogen dan als slim te boek staan, proper 
zijn ze beslist niet. Het opruimen van de 
stinkende visresten laten ze over aan een 
bataljon aaskevers, zwart met oranje kop. 
Dassen houden hun burchten veel schoner 
dan vossen. Een rottende kluif zul je bij 
een das niet aantreffen. Maar dassen zijn 
er niet in Meerland. Nog niet, want het 
kan niet lang meer duren voor ze de voor 
dassen gemakkelijk beloopbare afstand van 
de nieuwe verbindingszone uit de Ennema
borgh verkennen en ze zich wellicht in dit 
unieke gebied gaan vestigen.
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drentse HeidesCHaPen rond 
Het laatste stuk Hoogveen 
in groningen

M e e r L a n d ,  s c h i e r e i L a n d  i n  d e  b L a u w e s T a d

Tekst Koos Dijksterhuis   Fotografie Omke Oudeman

Hoogveenrug 

bij Meerland

Boven: Heideschaap 

met jong bij Meerland

Silvan Puijman (rechts)

 

Meerland neemt een unieke plaats in tussen de natuurgebieden 
van Het Groninger Landschap. Omsloten door het water en de 
bebouwing van de Blauwestad, herbergt het gebied met de laatste 
hoogveenruggen in Groningen, een overweldigende flora en fauna. 
De Drentse heideschapen doen hun werk door de ondergroei van 
het bos hier laag en spaarzaam te houden.

ten een worminfectie mee, dus sindsdien 
houden we het bij de Drentse heidescha
pen.” Het begraasde bos werd ooit aange
plant, maar is inmiddels van gevorderde 
leeftijd. Dankzij de schapen blijft de onder
groei spaarzaam. Hier groeien geen brand
netels, bramen of jonge boompjes, maar ligt 
een groen tapijt van kort gras onder de witte 
berkenstammen. In het door de kruinen 
gefilterde zonlicht is het een sprookje.

Meerland in minder land
Meerland ligt als een schiereiland in het 
recentelijk volgestroomde meer van de 

Een jaar of zeven geleden nam Het Gro
ninger Landschap, vooruitlopend op de 
eigendomsoverdracht, het beheer van het 
natuurgebied Meerland in OostGroningen 
over van Staatsbosbeheer. Sinds tien hec
tare onder het water van het Oldambster
meer kwam te liggen, meet het gebied zo’n 
24 hectare. De schaapskudde kreeg Het 
Groninger Landschap erbij. 
In het gebied lopen Drentse Heideschapen. 
Rayonbeheerder Silvan Puijman vertelt 
dat er één keer met een paar Schoonebeker 
schapen is geëxperimenteerd. “Maar die 
sprongen steeds over de kraal en ze brach



Een lid van de Raad van Toezicht heeft affiniteit met het behoud en beheer van 
het culturele en natuurlijke erfgoed in de provincie Groningen en beschikt voor 
voorkeur over specifieke kennis op deze gebieden. Verder heeft het lid een relatie
netwerk dat verband houdt met meerdere werkvelden, subsidiënten en sponsoren 
binnen het bestuurlijke maatschappelijk krachtenveld dat de stichting aangaat en is 
bereid dit belangeloos voor de stichting in te zetten.

Een lid van de Financiële Audit Commissie beschikt daarnaast ook over aantoon
bare kennis van financieel beleid. De Financiële Audit Commissie houdt toezicht op 
de uitvoering van het financiële beleid, het beleggingsbeleid en op het systeem van 
administratieve organisatie en interne controle. 

Geïnteresseerden kunnen voor de volledige functiebeschrijving contact opnemen 
met het secretariaat van de Directie/Raad van Toezicht, mw. S. Reenders. Telefoon: 
050 313 59 01.

Sollicitaties kunnen gericht worden aan Stichting Het Groninger Landschap, t.a.v. de 
Raad van Toezicht, Postbus 199, 9750 AD in Haren.

Het groninger landsCHaP zoekt  
Per 1 januari 2012:

Het Groninger Landschap heeft het Koetshuys, 

naast de Ennemaborgh in Midwolda voor het 

publiek geopend. Er is een kleinschalige hore

cagelegenheid in het pand ondergebracht met 

een mooie menukaart, met daarop onder meer 

koffie en thee van Simon Levelt, appeltaart, 

cranberry cake, belegde broodjes, biologische 

wijnen en kaasplank, pesto van de kleinste 

soepfabriek etc.etc . 

Het Koetshuys dient ook als startpunt voor 

excursies en er ligt informatie over Het Gronin

ger Landschap. Daarnaast is het mogelijk om 

voor groepen een wandeling met gids in het 

Midwolderbos te organiseren met daarna een 

warm/koud buffet. 

Het Koetshuys is geopend voor publiek op 

woensdag en vrijdagmiddag van 13.00 uur tot 

19.00 uur en op zaterdag en zondag van 10.00 

uur tot 19.00 uur.

KoeTshuys eNNema
Borgh geopeNd

Leinwijk, het moerasgebied aan de oostelijke oever van het 
Zuidlaardermeer, heeft een aantal nieuwe bewoners. Op 21 april 
kregen de hooglandrunderen die het gebied begrazen, gezelschap 
van een kudde van elf Nederlandse landgeiten.

‘GraasbriGade’ Leinwijk  
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Het natuurgebied Leinwijk is het geslaagde 
resultaat van het inrichten van landbouw
gronden tot een traditioneel vloedmoeras, 
een van oudsher typisch landschapstype in 
deze omgeving. Bij de ontwikkeling van het 
natuurgebied speelt een kudde hoogland
runderen een belangrijke rol. De runderen 
weten ook in dit drassige landschap de lage 
begroeiing binnen de perken te houden.
Hoewel de hooglanders zich prima van hun 
taak kwijten, hebben zij gezelschap gekre
gen van een kudde van elf Nederlandse 
landgeiten. 
“Het inzetten van landgeiten in Leinwijk 
heeft een specifiek doel”, zegt beheermede
werker Alwin Hut. Hij wijst naar een plasje 
waar langs de oevers jonge boompjes mas
saal zijn ontsproten. “De hooglanders zijn 
niet gek op dit soort houterige gewassen. 
Ze eten de groene toppen eruit, maar daar 
blijft het dan verder bij. Om boomopslag 
door het hele gebied tegen te gaan, zijn we 
op zoek gegaan naar een grazer die wel raad 
weet met dit soort gewassen. De keuze voor 
geiten was toen snel gemaakt. In tegenstel
ling tot hooglanders zijn geiten juist verzot 
op jonge boompjes en struikgewassen. Dat 

maakt ze tot een ideale aanvulling in dit 
natuurgebied.”

gewenning
Bij het openen van de aanhanger duurde 
het niet lang voordat de geiten op ontdek
kingstocht gingen in Leinwijk. Een aantal 
bewoners van de wijk die langs het gebied 
is gebouwd kon de nieuwsgierigheid niet 
bedwingen en kwam even nader kennis
maken met de nieuwe bewoners. Een mooi 
moment voor Hut om nog even te bena
drukken dat het natuurlijk niet de bedoe
ling is dat voorbijgangers en bewoners van 
de wijk de geiten gaan voeren met brood 
en andere etenswaar. “De geiten worden 
ingezet als natuurlijke begrazers. Het is 
zeker niet de bedoeling dat ze voortdurend 
van alles krijgen toegestopt, hoe groot de 
verleiding ook is. In deze gebieden moet je 
sowieso de dieren hun gang laten gaan en 
ze verder niet storen.”

wolfsbarge
Na hun eerste weken in Leinwijk blijkt 
dat de landgeiten zich uitstekend van hun 
taak kwijten. Zo goed zelfs dat zij ook aan 

de slag mogen in het naastgelegen gebied 
Wolfsbarge. De kudde die daar aan de gang 
gaat is op het moment van schrijven even 
‘gestald’ in Leinwijk, zodat daar nu 23 geiten 
lopen, zegt Hut. “Zodra de afrastering klaar 
is rond Wolfsbarge, gaat de kudde naar hun 
nieuwe plek. Daar kunnen ze meteen aan 
de slag om zich te goed te doen aan de grote 
aantallen jonge boompjes.”

nederlandse landgeit
De Nederlandse landgeit staat  op de lijst van 
de zeldzame huisdierrassen. Van dit ras, dat 
vlak na de Tweede Wereldoorlog bijna geheel 
was uitgestorven, zijn er ongeveer duizend 
exemplaren in Nederland. De Nederlandse 
Landgeit kent zijn oorsprong in verschil
lende regionale rassen van landgeiten, die 
als huisdier voor de melk en voor begrazing 
werden gehouden.
Nederlandse landgeiten worden op verschil
lende plaatsen in Nederland in natuurge
bieden ingezet om boomopslag en vooral de 
groei van berken en Amerikaanse Vogelkers 
tegen te gaan. Leinwijk is het eerste gebied 
van Het Groninger Landschap waar deze 
geiten worden ingezet.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

- een Lid van de Raad van Toezicht én 

- een Lid van de Raad van Toezicht/Lid Financiële 

  Audit Commissie

Bij het bezoekerscentrum Buitenplaats Reit

diep van Het Groninger Landschap zijn tien 

biggen geboren. Eerder in mei is er een kalfje 

en een jonge geit geboren. Ook lopen er negen 

lammetjes op het terrein.

Bij het bezoekerscentrum in Noorder

hoogebrug dat vorig jaar is geopend staat een 

potstal waar in de winter Groninger blaarkop

pen op stal staan. Enkele van deze koeien 

hebben al kalfjes gekregen of krijgen die 

 binnenkort.

Naast de Groninger blaarkoppen worden er bij 

het bezoekerscentrum boerderijdieren zoals 

kippen, geiten en een Bonte Bentheimervarken 

gehouden. Dit varken kreeg vorig jaar al zes 

biggen, nu zijn het er tien: vier mannelijke 

en zes vrouwelijke biggen. Moeder en biggen 

maken het goed.

geBoorTegolF Bij 
BuiTeNplaaTs reiTdiep

Stichting Het Groninger Landschap 
heeft een ‘zeehondenkijkwand’ ge
plaatst bij de Punt van Reide. Bezoekers 
kunnen dan vanaf de dijk, van achter 
de wand de zeehonden bekijken die 
liggen te rusten op de zandbanken vlak 
onder de kust. Tot nu toe veroorzaak
ten wandelaars op de dijk veel versto
ring onder de zeehonden. Daardoor 
raakten vaak oudere zeehonden van 
hun jongen gescheiden. De kijkwand 
moet die verstoring voorkomen. 
Het scherm wordt elk jaar begin mei 
opgebouwd en begin september weer 
verwijderd. 
De Dollard is een belangrijk rustgebied 
voor de gewone zeehond. ‘s Zomers 
krijgen de zeehonden hun jongen 
op de zandbanken in de Dollard en 
daar zogen ze de jongen ook. Het is 

uniek dat de zeehonden zo dicht bij 
de kust liggen omdat ze heel gevoelig 
zijn voor verstoring. Bovendien is het 
in de zoogperiode belangrijk dat de 
jongen ongestoord kunnen drinken 
bij hun moeder. Uit onderzoek door de 
Zeehondencrèche Pieterburen en Het 
Groninger Landschap is gebleken dat 
met name wandelaars op de zeedijk 
voor verstoring zorgen. De dieren gaan 
dan massaal te water waardoor moeders 
en jongen elkaar kunnen kwijtraken. 
Dat kan leiden tot het aanspoelen van 
de ‘huilers’: jonge zeehondjes die hun 
moeder kwijt zijn. 
De zeehondenkijkwand is opgebouwd 
uit verschillende verspringende delen. 
Via een informatiepaneel worden bezoe
kers geïnformeerd over het leven van de 
zeehond en het belang van dit scherm. 

Het groninger landsCHaP Plaatst 
zeeHondenkijkwand bij de dollard



Tsjechovs lieFde Bij  
de eNNemaBorgh

Het Groninger Landschap heeft sporen van een 

bever aangetroffen in Ezinge. Dat betekent dat 

een bever die uitgezet is in het Zuidlaarder

meergebied is gaan zwerven en waarschijnlijk 

via de stad in het Reitdiepgebied terecht is 

gekomen.  Dat bevers kunnen gaan zwerven is 

bekend. Het Groninger Landschap hoopt dat 

de bevers zich, nadat er een gezonde bever

populatie in het Zuidlaardermeergebied is 

ontwikkeld, verspreiden naar andere delen van 

de provincie. Dat dit nu al gebeurt, is echter 

verrassend.

Een grotere verrassing echter kwam vanuit 

Langweer, Friesland. Daar haalde de Dierenam

bulance een vermagerde, verzwakte bever uit 

het water en bracht hem naar vogelopvang de 

Fugelhelling in Ureterp. Zeer waarschijnlijk is 

de bever een jong dier van twee jaar dat vanuit 

het Hunzedal het territorium van zijn ouders is 

uitgejaagd en is gaan zwerven. Uiteindelijk is 

hij via kanalen en diepjes in Langweer terecht 

gekomen. De bever is aangesterkt en weer 

uitgezet in het gebied van de Drentse Aa. 

Bevers gespoT iN 
eziNge eN laNgweer

MidzoMerMarkt in buitenPlaats reitdieP

Het Groninger Landschap organiseert op 
zondag 26 juni op de Buitenplaats  Reitdiep 
een grote midzomermarkt van 11.00  
17.00 uur. Publiek dat meer wil weten over 
de cultuurhistorie en natuur van het Reit
diepgebied is welkom op het bezoekers
centrum in Noorderhoogebrug. Bezoekers 
leren tijdens de markt de blaarkopkoeien 
kennen, men kan waterbeestjes vangen, er 
is een demonstratie van oude ambachten, 
kinderen kunnen fossiele haaientanden 
zoeken, ponyrijden, een nepkoe melken, 

pottenbakken, brood bakken en buttons 
en voor de allerkleinsten is er een ballen
bak en zijn er konijnen en cavia’s.
Naast deze ‘Midzomermarkt’ is er een 
permanente tentoonstelling over het 
gebied, er draait een film met Floortje 
Dessing en er is een uitkijkpunt over het 
natuurgebied De Koningslaagte. Er is een 
eenvoudige potstal aanwezig met vee op 
stro. Hier zie je hoe een potstal werkt en 
wat het belang van ruige stalmest is voor 
weidevogels.

vrijwillige Medewerkers gezoCHt M/v
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Het Groninger Landschap heeft een nestvlot 

geplaatst in de plas bij de kijkhut in de 

 Lettelberter Petten. Het nestvlot is bedoeld als 

broedplek voor visdieven en biedt plaats aan 

10 tot 15 broedparen. Het vlot is bedekt met 

schelpen waardoor een open en kale broed

plaats is ontstaan. Het is een veilige broed

locatie op het water die bovendien goed te zien 

is vanuit de vogelkijkhut. 

Er zijn in Nederland ongeveer 20.000 paar vis

dieven en de vogel staat op de Nederlandse 

rode lijst van bedreigde en kwetsbare 

broedvogels. Visdieven zijn slanke vogels met 

een zwart petje en diep gevorkte staart. De 

snavel is oranjerood met zwarte punt en zijn 

poten zijn rood. De bovenvleugel en rug zijn 

grijs. Visdieven zijn nu nog in Afrika en keren 

eind april terug naar Nederland. Visdieven 

broeden in kolonies in de kustgebieden en in 

visrijke  wateren in het binnenland. Bij voorkeur 

 broeden ze op eilandjes en andere voor plekken 

die voor roofdieren moeilijk te bereiken zijn. 

NesTvloT geplaaTsT 
voor visdieveN 

Theatergezelschap ’t Woud Ensemble speelt 

vrijdag 12 augustus, zaterdag 13 augustus en 

zondag 14 augustus op Landgoed De Ennema

borgh de voorstelling Tsjechovs Liefde. Twee 

eenakters van de Russische toneelschrijver 

Anton Tsjechov: Het Huwelijksaanzoek en De 

Beer. Tsjechovs Liefde gaat over de verwoede 

pogingen van drie personages die, belemmerd 

door eigenbelang, bij elkaar proberen te ko

men. Over onmogelijke of mogelijke liefde. Een 

bijzondere theaterervaring in de buitenlucht, 

amusant en soms frivool, uitbundig, lichtvoetig 

confronterend en ontroerend.

‘t Woud Ensemble bespeelt sinds 2006 de 

zomer festivals met klassiek toneelrepertoire 

op locatie. Ze waren afgelopen jaren vaste gast 

op onder andere Oerol, reizend theaterfestival 

Karavaan, Over Het IJ Festival, Theaterfestival 

Boulevard en Zeeland Nazomerfestival. En 

speelde De Beer in de binnentuin van  

Hermitage Amsterdam.

Meer informatie:  www.woudensemble.nl, 

http://woudensemble.hyves.nl/ en 

http://www.youtube.com/tWoudEnsemble

Het team Reitdiep werkt in en vanuit het prachtig bezoekerscentrum Buitenplaats 
Reitdiep, bij Noorderhoogebrug en heeft als voornaamste taak mensen te infor
meren over het Reitdiepgebied. Het centrum biedt een permanente educatieve 
tentoonstelling, een film over het gebied en verkoopt een aantal producten die 
typisch zijn voor de streek. De Buitenplaats wordt ook regelmatig gebruikt door 
grotere groepen, zoals klassen met schoolkinderen. Daarnaast organiseert het team 
diverse excursies in het Reitdiepgebied. De Buitenplaats is het gehele jaar open op 
de woensdagmiddag, zaterdag en zondag.

Het team, nu ca. 50 mensen groot, zoekt nog enkele enthousiaste collega’s voor de 
volgende functies:

Medewerker m/v  
activiteiten

De werkzaamheden van de mede
werker activiteiten zijn:

 het organiseren van slootexcursies, 
jeugdmiddagen

 het verzorgen van arrangementen
 het ontwikkelen van nieuwe plannen

Specifieke deskundigheid op het ge
bied van natuur, landschap of cultuur
historie is zeer welkom, met name 
op het gebied van flora (u hoeft geen 
specialist te zijn).

Wij zoeken vooral mensen die: 
 enthousiast zijn en graag in een team 

willen werken
 mee willen denken in het ontwikke

len van nieuwe activiteiten
 plannen kunnen omzetten in con

crete activiteiten
 om kunnen gaan met groepen en 

excursies kunnen leiden

Gastheer/-vrouw in 
het bezoekerscentrum

De werkzaamheden van de gastheer/
vrouw zijn:

 het ontvangen van bezoekers
 het geven van informatie over Het 

Groninger Landschap en over de om
geving in het bijzonder

 informatie geven en verkoop van de 
(streek)producten die in de winkel 
van het informatiecentrum worden 
verkocht

 overige kleine werkzaamheden

In overleg met het team beslist u hoe 
vaak en bij welke taken u wilt worden 
ingezet. Minimale inzet is 2 dagdelen 
per maand.

Specifieke deskundigheid op het ge
bied van natuur, landschap of cultuur
historie is zeer welkom, maar niet 
nood zakelijk. 

Het is wel belangrijk dat u een beetje 
de weg weet op het internet en over
weg kunt met computergestuurde 
apparatuur.

Nieuwe leden worden door het team ingewerkt en u kunt deelnemen aan 
scholingsactiviteiten van Het Groninger Landschap.

Twijfelt u of het wel iets voor u is, wilt u meer informatie of bent u meteen 
enthousiast? Neem dan contact op met Stichting Het Groninger Landschap. 
Contactpersoon: Siemie Zandvliet, Rijksstraatweg 333, 9752 CG  Haren. 
T 050 313 59 01, s.zandvliet@groningerlandschap.nl 

Tsjechovs liefde 

in de Ennemaborgh 

Foto: RVDA

 

Inmiddels hebben een 

paar scholeksters hun 

eieren gelegd op het 

nestvlot 
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bij de rode beuk van de Gruffalo, Veerle 
Ernalsteen bracht verhalen over katten in 
het bos en Wijnand Stomp vertelde in een 
boerenschuur vol spinnenwebben over 
Anansie de Spin. 
Alle groepen eindigden hun rondrit bij de 
laatste locatie achter de Coendersborch. 
Hier kreeg men een drankje of een ijsje en 
was er tijd om even het museum te bekij
ken waarna om 17.00 uur de slotvoorstel
ling begon.
Verhalenverteller Erik van Dort organiseert 
de festivals in opdracht van Het Groninger 
Landschap. “Verhalen vertellen is iets bij
zonders. Het is razend populair geworden 

De groepen bezoekers rouleerden tussen 
de locaties Bolmeer, Nanninga’s Bosch, de 
boerderij van Richard Perk, de beuk bij het 
Iwema Steenhuis en de molen van Niebert. 
Bij alle plekken stond een verhalenvertel
ler en kon het publiek op provisorisch 
opgestelde zitplaatsen plaatsnemen. Geert 
Zijlstra en Piet Buist vertelden over de 
Duvelsmeulen, een duivel die een boos
aardig plan smeedt dat de mensen van de 
streek tot wanhoop drijft. Sjoert van der 
Naald vertelde het verhaal De Knotwilg, bij 
Pauline Seebrechts kon je huiveren bij een 
spannend verhaal van de weerwolf van het 
Bolmeer, Hilde Rogge vertelde het verhaal 

Het eerste verhalenfestival van Het Groninger Landschap, 
zondag 8 mei jl. in het Westerkwartier is succesvol verlopen. 
Het mooie weer bracht meer dan 120 bezoekers, vaak ouders 
met kinderen, per fiets naar verschillende locaties waar ze 
konden genieten van streekverhalen, verteld door professionele 
vertellers.

de laatste jaren. Er zijn vertelscholen en 
verteltheaters, er is zelfs een vertelacade
mie! Het aantal vertellers stijgt explosief. 
Een goede verteller neemt je mee naar een 
ander hier en nu, laat je zijn verhaal niet 
alleen horen, maar ook zien en ervaren. 
Met niets meer dan zijn of haar stem en 
lichaamstaal.” 
Er worden nog drie verhalenfestivals 
gehouden. De eerstvolgende is op zondag 
26 juni op en rond het Zuidlaardermeer, 
op zaterdag 10 september volgt een 
festival bij bezoekerscentrum Noordkust 
in Pieterburen en zondag 9 oktober vindt 
een groot festival plaats in het bos van De 
Ennemaborgh in Midwolda.
Met al die vertellers zijn er ook veel 
verhalen te vertellen. Op wondermooie 
en verrassende plekken in het Groninger 
landschap kunt u nog luisteren naar de 
beste vertellers uit Nederland en België. 
Van Dort: “Ze brengen hun mooiste ver
halen mee. Lach om het Ierse kaboutertje 
van muziektheatergroep Blue Dew, kom 
naar de streekverhalen van Raymond den 
Boestert of geniet van de middeleeuwse 
verhalen van Noord Marskramer. Deze en 
vele andere verhalenvertellers nemen de 
bezoekers mee op een ontdekkingsreis 
door de fantasie en de natuur, onder de 
hoge Groningse wolkenluchten.”
Meer informatie over de verhalenfestival 
en voor aanmelding:  
www.groningerlandschap.nl

75-jarig jubileuM: eerste 
verHalenfestival groot 
suCCes



         

         
Wandeling naar Het Hemrik
Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 17 september om 
10.00 uur een wandeling naar het Hemrik. 
Het Hemrik, ontstaan uit een afgesneden meander van de Drentse 
Aa, bestaat deels uit een elzenwilgen broekbos en deels uit moeras
sig grasland. In het Hemrik is ook de vrij zeldzame moerassprink
haan te vinden. Moerasplanten zijn heel gevoelig voor betreding en 
daarom is Het Hemrik doorgaans gesloten voor publiek.
Vertrekpunt is het kantoor van Het Groninger Landschap aan de 
Rijksstraatweg 333, 9752 CG  in Haren. De wandeling is gratis, duurt 
circa 1,5 uur en is vijf kilometer lang. 
Opgave voor deze excursie is gewenst, dit kan bij Het Groninger 
Landschap, bereikbaar iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur op 
nummer 0505892714 of via info@groningerlandschap.nl. 

Lopen in het Leekstermeergebied
Het Groninger Landschap organiseert op zondag 25 september om 
14.00 uur een wandeling door het Leekstermeergebied. We zijn van 
plan om door de waterberging naar het Leekstermeer te wandelen. 
Normaliter is dat niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van rus
tende en broedende vogels. Hoe de route precies gaat, bepalen we op 
het laatst, in verband met de aanwezigheid van vee.
Verzamelpunt is het informatiepaneel aan de Hooilanden 12 in 
Lettelbert. De excursie is gratis en opgave vooraf is niet nodig. De 
excursie duurt tot 16.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Het Groninger 
Landschap, telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur, telefoon (050) 589 27 14.

zaTerdag 17 sepTemBer

zoNdag 25 sepTemBer          
Schemeravondwandeling in het Westerkwartier
Op woensdag 10 augustus om 20.00 uur organiseert Het Groninger 
Landschap een schemeravondwandeling in het Zuidelijk Wester
kwartier. Deze avond gaan we op ons gemak van het ene natuurge
bied naar het andere, op zoek naar reeën. In de schemering wagen ze 
zich uit hun schuilplaats. Op zoek naar voedsel trekken ze naar open 
plekken. Op de grens van bos en open terrein hebben we de meeste 
kans om ze te zien. 
Het verzamelpunt is aan de weg Bolmeer, bij huisnummer 4 bij het 
informatiebord van Het Groninger Landschap. Voor meer informatie 
over deze excursie kunt u contact opnemen met Het Groninger Land
schap, telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 9.00 tot 17.00 uur, 
telefoon (050) 589 27 14 of via de mail: info@groningerlandschap.nl.

     
   Dollardvaartocht met wandeling naar de vogelkijkhut 

Het Groninger Landschap organiseert zondag 7 augustus om 13.30 
uur een Dollardvaartocht met een wandeling naar vogelkijkhut De 
Kiekkaaste. 
Het Groninger Landschap organiseert een dagtocht met De Boschwad. 
Het is een vaartocht vanuit de pittoreske haven van Termunterzijl 
naar Nieuwe Statenzijl en weer terug. Dit is een tocht om niet snel te 
vergeten, met vele contrasten en ongekend uitzicht. Geniet in stilte 
of laat de gidsen u vertellen over dit bijzondere ge bied en wat Het 
Groninger Landschap doet om dit te behouden. Bij Nieuwe Statenzijl 
is er voor ieder wat wils. Zo is er een wandeling mogelijk over de dijk 
om te speuren naar bijvoorbeeld het Goudknopje. Of u loopt via het 
Marcelluspad naar de enige buitendijkse vogelkijkhut in Nederland: 
De Kiekkaaste.
Het tijdstip van vertrek 13.30 uur is afhankelijk van het tij. Er is par
keergelegenheid onder de dijk bij Camping Zeestrand. Aan boord zijn 
diverse versnaperingen te verkrijgen. Aangezien laarzen aan boord 
niet zijn toegestaan, dient u deze in een plastic zak mee te nemen. U 
hoeft niet persé mee te wandelen, u kunt op bij de boot blijven.
Verzamelplaats is bij Restaurant de Jachthaven, Plankpad 7 in de jacht
haven van Termunterzijl. De tocht inclusief de wandeling duurt onge
veer 5,5 uur. Kosten bedragen € 13,– voor Beschermers, € 11,– voor 
kin deren en € 17,50 voor nietBeschermers. U dient zich vooraf aan 
te melden bij Het Groninger Landschap, tel. (050) 589 27 14, dit kan 
op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur of via info@groningerland
schap.nl.

     
     Nestkastjes timmeren

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 11 september om 
13.30 uur een doemiddag voor de kinderen. Deze middag kunnen 
kinderen hun eigen vogelnestkastje timmeren en die mogen ze ook 
meenemen naar huis. Door de moderne bouwmethoden van huizen 
en gebouwen is er vaak een tekort aan holtes en nissen waar vogels 
in kunnen broeden. Het is daarom niet alleen leuk om dicht bij huis 
de vogels bezig te zien, maar voor veel vogels is het de enige moge
lijkheid om jongen groot te brengen.
Deze middag is geschikt voor kinderen van acht tot twaalf jaar. De 
kinderen worden verwacht in het bezoekerscentrum van Het Gronin
ger Landschap in de vesting Bourtange, Bisschopsweg 1. 
De doemiddag duurt tot 16.00 uur. Opgave vooraf is niet nodig. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Het Groninger Land
schap, telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 
uur, telefoon (050) 589 27 14.

zoNdag 7 augusTus

woeNsdag 10 augusTus

zoNdag 11 sepTemBer

                   
Beleef het oer landschap van Noord Groningen
Het Groninger Landschap organiseert zondag 24 juli om 10.00 uur 
een kwelderwandeling langs de Noordkust. Op de kwelders aan de 
Groningse noordkust kun je je even in een eeuwenoud landschap 
wanen. Ver weg van moderne geluiden ligt een wereld waarin wind, 
getijden en golven de dienst uitmaken en vogels zo’n beetje het enige 
achtergrondgeluid zijn. 
Vanaf het dijkmagazijn wordt over de zeedijk en de kwelders gelo
pen. Gidsen van Het Groninger Landschap vertellen over het ont
staan van het gebied, de geschiedenis van Pieterburen en omstreken, 
over de planten en de diverse vogelsoorten die men tegen kan komen 
in dit bijzondere gebied dat sterk onder invloed van zout water staat. 
Vertrekpunt is het bezoekerscentrum buitenplaats Noordkust, Hoofd
straat 83 in Pieterburen. De excursie duurt tot 12.00 uur. U wordt 
ge vraagd een kwartier voor vertrek aanwezig te zijn. We gaan dan per 
auto naar het dijkmagazijn. Kosten van deze excursie zijn € 1,50 voor 
beschermers en kinderen tot 12 jaar, niet beschermers be talen € 3,–. 
Laarzen of stevige, waterdichte schoenen wordt aangeraden. 
U kunt zich voor deze excursie opgeven bij Buitenplaats Noordkust, 
telefoon (0595) 52 85 22, iedere dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur geopend. In de maanden juli en augustus is het bezoekers
centrum ook op maandag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

         
Fietstocht Blauwe Stad 
Het Groninger Landschap organiseert zaterdag 2 juli om 10.00 uur 
een fietstocht door de Blauwe Stad. De fietstocht begint vanaf het 
Koetshuys Ennemaborgh. Gidsen nemen u mee langs het Oldambt
meer, door de Blauwe Stad en de omgeving. U krijgt onderweg uitleg 
over de bezienswaardigheden die op ons pad komen. Er wordt verteld 
over het gebied en over de dieren, vogels, vlinders. Deze fietstocht 
duurt circa drie uur. 
Verzamelpunt is het Koetshuys Ennemaborgh aan de Hoofdweg 96 
in Midwolda. Voor deze fietstocht moet men zich aanmelden: op 
werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bij Het Groninger Landschap, 
telefoon (050) 589 27 14 of via info@groningerlandschap.nl.

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. 

e
r

 o
P

 u
it

     
     Fietstocht door Koningslaagte en Harssensbosch

Het Groninger Landschap organiseert woensdag 27 juli om 19.00 uur 
een fietstocht door het Reitdiepgebied, rondom het noorden van de 
stad Groningen. Dit gebied heeft een rijke geschiedenis waarvan nog 
steeds sporen zichtbaar zijn in het landschap.
Het eeuwenoude Koningslaagte en Harssensbosch krijgen tijdens 
deze fietstocht alle aandacht.
We verzamelen bij de nieuwe Buitenplaats Reitdiep, aan de Wolddijk 
103 in Noorderhoogebrug. De fietstocht is circa vijftien kilometer. De 
kosten bedragen € 2,– voor Beschermers, € 3,– voor nietBeschermers 
en € 1,– voor kinderen. Opgave vooraf is gewenst. Dit kan bij Het 
 Groninger Landschap op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op tele
foonnummer (050) 589 27 14 of via info@groningerlandschap.nl.

zaTerdag 2 juli

zoNdag 24 juli

Fietstocht links en rechts van de Hondsrug
Het Groninger Landschap organiseert zaterdag 6 augustus om 10.00 
uur een fietstocht langs de Hondsrug. We fietsen vanuit Haren rich
ting benedenloop Drentsche Aa, Het Hemrik, Appelbergen, Noord
laren, Zuidlaardermeer en de Oostpolder.
Verzamelpunt is het kantoor van Het Groninger Landschap aan de 
Rijksstraatweg 333 te Haren. Er zijn geen kosten verbonden aan deze 
fietstocht. Wij adviseren u uw verrekijker mee te nemen en water en 
of winddichte kleding aan te trekken.
U dient zich van te voren aan te melden dit kan op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur bij Het Groninger Landschap, telefoon (050) 
589 27 14 of via info@groningerlandschap.nl.
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woeNsdag 27 juli

zaTerdag 6 augusTus
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Bezichtiging korenmolen De Lelie
Het Groninger Landschap organiseert iedere zaterdag en woensdag in 
de maanden juli en augustus, en iedere zaterdag in september tussen 
13.00 uur en 17.00 uur een bezichtiging in Korenmolen De Lelie, in 
Eenrum. Ook is de molen geopend tijdens de Open Monumentendag 
op 10 september.
In de molen is de permanente tentoonstelling Bakkerij en Maal
derij gehuisvest. Er wordt een beeld geschetst van het leven op het 
Groningse platteland van de boer, de molenaar en de bakker in het 
midden van de vorige eeuw. In het vroegere molenhuis is een mos
terd en azijnmakerij gevestigd. 
De korenmolen De Lelie staat aan de Molenstraat 3 in Eenrum. U kunt 
de molen vrij of onder begeleiding bezichtigen. De bezichtiging is 
gratis. Voor meer informatie kunt u bellen met Het Groninger Land
schap, elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur, telefoon (050) 589 27 14.

     
     Bezichtiging koren- en pelmolen De Vier Winden 

Het Groninger Landschap organiseert op zondag 10 juli, 7 augustus 
en 11 september om 10.00 uur een bezichtiging van molen De Vier 
Winden. Verder is de molen open als de vlag uit is, of de molen draait.
In deze gerestaureerde molen uit 1846 ziet u hoe in vroegere dagen 
met windkracht werd gepeld, van gerst gort werd gemaakt en werd 
gemalen. Tevens wordt hier de opleiding tot vrijwillig molenaar 
verzorgd.
Molen De Vier Winden vindt u aan de Hoofdstraat 150 in Pieterburen. 
De bezichtiging is gratis en opgave is niet nodig. De molen is tot 17.00 
uur geopend.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Het Groninger Landschap, 
telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, 
telefoon (050) 589 27 14 of kijk op onze website  
www.groningerlandschap.nl.

de lelie de vier wiNdeN                   

         
Bezoek de eendenkooi Nieuw Onrust
Het Groninger Landschap organiseert op zaterdag 2 juli, 23 juli, 13 
augustus, 3 september en 24 september om 10.00 uur een excursie 
naar de Eendenkooi Nieuw Onrust.
De eendenkooi Nieuw Onrust is gegraven in 1897 en behoorde toe 
aan boerderij Nieuw Onrust. In Nederland zijn verschillende typen 
kooien. Groninger kooien zoals Nieuw Onrust zijn afgeleid van 
het Friese type. Het belangrijkste kenmerk hiervan zijn de aaneen
gesloten rieten matten langs de vangpijpen. Bij andere typen staan 
die matten schuin achter elkaar en verspringen ze telkens. Nieuw 
Onrust ligt vlak bij zee en is een zogenaamde zeekooi. Laarzen of 
stevige wandelschoenen zijn aanbevolen.
Verzamelpunt is het waterschapsgebouwtje na huisnummer 24, in 
Hornhuizen. Vanaf Groningen (Winsum) eerst Lauwersoog aan
houden. Bij afslag Zoutkamp rechtsaf (kleine weg) de parallelweg op, 
richting Westpolder. Bij Tsplitsing rechts. Dan eerste weg links (rich
ting Lauwersoog). De excursie duurt circa 1 uur. Opgave doet u bij 
Het Groninger Landschap, telefonisch bereikbaar iedere werkdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur, telefoon (050) 589 27 14 of via email info@
groningerlandschap.nl. Voor vragen kunt u dit nummer ook bellen of 
kijk op onze website: www.groningerlandschap.nl 

op zaTerdageN
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Bezichtigingen andere molens: 

Team Widde Meuln
Datum  Elke zaterdag van 18 juni t/m 13 augustus 
Tijd 13.00 – 17.00 uur 
Titel Expositie Fred Reiffers
 Fred Reiffers (Appingedam 1955), groeide op 

in de roerige jaren zestig en ging zijn weg 
in de jaren zeventig. Actief in de muziek en 
theaterwereld, leerde hij met andere ogen naar 
de wereld te kijken.

 Dit inspireert hem nog dagelijks in zijn werk 
als vormgever en fotograaf. Want ook het leven 
zelf is een kunst die men moet beheersen.

Locatie Boltweg 16, Ten Boer
 De molen is rolstoeltoegankelijk en er is een 

lift die u tot op de stellingzolder brengt.  
Gidsen leiden u rond en de molenaar 
demonstreert de molen.

Team Bovenrijge
Datum  Iedere zaterdag
Tijd 9.00 – 12.30 uur
Locatie Boltweg 18, Ten Boer
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Huifkartocht naar het brakwatergebied Klutenplas
Het Groninger Landschap organiseert op 19 juni, elke zondag in de 
maanden juli en augustus en op 11 september om 14.00 uur een huif
kartocht rond Pieterburen. De chauffeur annex gids geeft uitleg over 
de achtergrond van het door Het Groninger Landschap binnendijks 
aangelegde brakwatergebied Klutenplas. 
Vertrekpunt is Buitenplaats Noordkust aan de Hoofdstraat 83 in 
Pieterburen. U wordt gevraagd een kwartier voor aanvang aanwezig 
te zijn. De tocht duurt tot 16.00 uur.
Kosten zijn € 1,50 voor Beschermers en kinderen tot twaalf jaar en  
€ 3,– voor niet Beschermers. 
U dient zich vooraf op te geven bij Buitenplaats Noordkust, (0595) 
52 85 22. Buitenplaats Noordkust is geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u ook 
dit nummer bellen of kijk op onze website  
www.groningerlandschap.nl.

Varen op het Zuidlaardermeer
Het Groninger Landschap organiseert de komende zomermaanden 
iedere woensdagmiddag een rondje varen op het Zuidlaardermeer 
met de fluisterboot De Doeker. De laatste tocht is op woensdag  
7 september 2011. De boot vertrekt iedere woensdagmiddag om  
14.00 uur vanaf de steiger bij paviljoen/jachthaven De Leine aan de 
Meerweg 62, 9606 PP in Kropswolde. Er is een gids aan boord die het 
één en ander vertelt over het Zuidlaardermeer. De tocht duurt onge
veer anderhalf uur en er wordt steeds een plekje opgezocht waar we 
even aan land gaan, zoals bijvoorbeeld voor een bezoekje aan één van 
de vogelkijkhutten.
Opgave voor deze vaartocht is niet nodig, maar vol is vol. De kosten 
bedragen € 6,– voor Beschermers en kinderen, € 7,50 voor niet
Beschermers. Voor meer informatie over deze vaartochten kunt u 
contact opnemen met Het Groninger Landschap, telefoonnummer 
050) 589 27 14 of kijk op onze site www.groningerlandschap.nl

Ook ’s avonds wordt er met de fluisterboot gevaren. Maar dan iedere 
donderdagavond van 19.30 – 21.00 uur. Vanaf de steiger bij Jacht
haven de Leine, Meerweg 62 in Kropswolde. De kosten bedragen € 6,– 
voor Beschermers en kinderen, € 7,50 voor nietBeschermers.
Er is een gids aan boord die het één en ander vertelt over het Zuid
laardermeer. De tocht duurt ongeveer anderhalf uur en er wordt 
steeds een plekje opgezocht waar we even aan land gaan, zoals bij
voorbeeld voor een bezoekje aan een van de vogelkijkhutten.
Opgave voor deze vaartocht is niet nodig, maar vol is vol. De laatste 
tocht is op 8 september.

op  zoNdageN op woeNs eN doNderdageN
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TerugKereNde acTiviTeiTeN

Team De Onderneming
Datum  Iedere zondag
Tijd 14.00 – 16.30 uur
Locatie Hoofdstraat 25, Vierhuizen

Team Ceres
Datum  Iedere zaterdag
Tijd 13.00 – 16.00 uur
Locatie ’t Loug, Spijk

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

de molen draait 
Tijd 13.00 – 17.00 uur
Locatie Dorpsweg 16, Westerwijtwerd

moleNs

Straatmuzikanten 

in Berlijn

Foto: Fred Reiffers

 

aNdere moleNs



Het voorjaar is het jaargetijde waarin veel bijzondere, opvallende 
vogelsoorten worden gezien. De inrichting van het natuurgebied 
Wolfsbarge, aan de rand van het Zuidlaardermeer  heeft behalve 
de roerdomp en porseleinhoen onder meer ook een purperreiger 
opgeleverd. De purperreiger is een moerasbewoner die broedt 
binnen een kolonie in drassig, overjarig rietland en in door oud riet 
omgeven struweel voornamelijk in Zuid en Zuidoost Europa. Het 
zijn trekvogels, die overwinteren in WestAfrika, ten zuiden van de 
Sahara.

Sowieso doen de polders rond het Zuidlaardermeer het goed bij de 
vogels. Zo werden onder meer een rode wouw, een zwarte wouw 
en twee zeearenden gezien. Steltkluten bezochten de Wester
broekster madepolder. In de Oostpolder zijn kraanvogels gespot, 
maar ook grote groepen kemphanen en zelf flamingo’s. In het 
Foxholstermeer is de roodhalsfuut waargenomen. In Nederland is 
de roodhalsfuut een zeldzame broedvogel. 

Kemphanen waren er ook veel te zien in de Koningslaagte en 
Paddepoel. In die graslanden is het mede door de hogere water
standen en de drassige delen een gaan en komen van de meest uit
een lopende soorten steltlopers zoals de bosruiter, de zwarte ruiter 

en de groenpootruiter. Mede door het anti vossenraster bij de punt 
van Reide doen de bontbekplevieren het ook goed. Veel broedsels 
zijn uitgekomen. 

In de Westerbroekstermadepolder is ook de heikikker aangetroffen. 
Op zich is het niet zo’n opvallende waarneming maar het is voor 
het eerst dat de heikikker is gesignaleerd in de polder. De dotter
bloem hooilanden langs de oevers van het Zuidlaardermeer her
stellen zich en in het Coendersbosch is dalkruid aangetroffen. 
Het plantje komt wel meer voor in onze bossen maar meestal gaat 
het dan om enkele planten. In het Coendersbosch echter staat 
een pluk van enkele vierkante meters  in een verder kaal bos. 
Dalkruid is een plant van oude bosbodems en daarmee een goede 
kwaliteitsindicator voor bos samen met o.a. Salomonszegel. 

Het gaat ook goed met de bosuilen in Coendersbosch.  Van één paar 
is bekend dat ze een nest met vier uit de kluiten gewassen jongen 
hebben. Bij de Coendersborch zijn eind april bij een excursie vijf 
van de acht soorten vleermuizen die voorkomen in Groningen vast
gesteld. Het gaat om de gewone Grootoor, de Laatvlieger, de Water
vleermuis, de Dwergvleermuis en de Ruige dwergvleermuis.

Bontbekplevier

Boven:  

Purperreiger (links)

Dalkruid

Rechts:  

Bosuiljong

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 de Friesland 

zorgverzekeraar.

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

‘een gezonde geest huist in een gezond 

lichaam. en rond een gezond lichaam hoort 

een gezonde omgeving.’ deze visie van 

Tjisse Brookman, productmanager bij de 

Friesland zorgverzekeraar, sluit goed aan 

bij de doelstellingen van de Friesland en de 

interesse voor het groninger landschap.

Er lijkt een pikante tegenstrijdigheid op de 

loer te liggen. Immers, waarom zou je als 

zorgverzekeraar met Friesland in de naam 

die is gevestigd in Leeuwarden, vriend 

zijn van Het Groninger Landschap? ‘Geen 

tegenstrijdigheid, maar logica’, zegt Tjisse 

Brookman. ‘De Friesland heeft cliënten in 

iedere gemeente in Nederland en een groot 

marktaandeel in het noorden van het land, 

dus ook in Groningen. Als zorgverzekeraar 

hebben we een bijzondere interesse voor 

de natuur en vooral voor recreëren in de 

natuur. Lekker eropuit en wandelen, fietsen, 

zeilen, of gewoon buiten zijn in de frisse 

lucht, heeft een preventieve werking. De 

stress waait uit je kop, je komt tot rust en je 

blijft gezond. Een gezondere samenleving 

komt de zorgverzekeraar op de lange termijn 

ten goede. Daar mogen we best wel in 

investeren.’

Dat de interesse voor het buitenleven verder 

reikt dan de etalage van De Friesland, blijkt 

uit de actieve rol die de verzekeraar inneemt 

bij de lichamelijke opvoeding van school

kinderen. De zorgverzekeraar sponsort 

professioneel gymonderwijs op verschillende 

scholen. De Friesland zet zich ook in voor tal 

van evenementen, zoals de 3 Provincienwan

deltocht  die Friesland, Groningen en Drenthe 

aandoet en de Hunzeloop. Brookman: ‘Samen 

met onder andere Stichting Het Groninger 

Landschap organiseren we de Hunzeloop,  

die volgend jaar op 15 september wordt 

gehouden. Tijdens een wandeling door het 

Hunzedal ervaar je de natuur en cultuur van 

één van de mooiste stukken van Nederland. 

We houden bij de organisatie ook rekening 

met kinderen en met mensen die minder 

goed ter been zijn en gebruik moeten maken 

van een rolstoel of scootmobiel.’

Brookman kan zich het enthousiasme van de 

duizenden wandelaars die zich inschrijven 

voor de evenementen, goed voorstellen. 

Zelf is hij een wandelaar die regelmatig in 

het Groninger landschap rondloopt. ‘Het is 

een fantastische bezigheid in een prachtige 

omgeving. Ik heb het Pieterpad gelopen. Dat 

heeft mijn ogen voor de provincie verder 

geopend. Tijdens zo’n wandeling kom je 

erachter hoe gevarieerd het Groninger land

schap is: nog een voordeel van gezond bezig 

zijn in de buitenlucht.’

de FrieslaNd zorgverzeKeraar
‘BuiTeN zijN heeFT eeN preveNTieve werKiNg’

Tjisse Brookman, 

productmanager bij 

De Friesland Zorgver

zekeraar


