
Themanummer:

Kwelderherstel

lente 2013
29e jaargang nummer 1

kwartaalblad



3230
KIKKOMAN

34 36

2117
Binnendijkse

zilte natuur

14

16

KORT NIEUWS

28
HARSSENSBOSCH

24

10

HET GRONINGER LANDSCHAP3

6

15
Geurt Busser Fietsroute door

Veenkoloniën

2726
GA ZO DOOR!

Grutto’s mijden 

fietspaden

Toekomst 

Groninger Landschap

GOLDEN RAAND 04 2

KWELDERHERSTEL
GRONINGEN

GROTE SPIERWITTE 
vOGELS

KWELDERNATUUR

PARELSNOERWADDENSCHILDER OP PADCOLUMN

vRIENDEN: 
GALLAGHER EUROPE

Koeien 

de kwelders op

Kwelderplanten, kweldervogels 

en kwelderinsecten

Lepelaars en 

grote zilverreigers

Natuur als visitekaartje

ER OP UIT WAARNEMINGEN

Hoewel dijken een onnatuurlijke barrière vormen tussen zee en 
land en tussen zout en zoet, is er in Groningen waarschijnlijk 
geen enkele natuurliefhebber te vinden die niet van dijken houdt. 
Want dijken horen in ons landschap. Wat is er mooier dan op een 
waddendijk staan met aan de ene kant kwelders en het Wad en aan 
de andere kant het Hoogeland of de Dollardpolders?
Met het oog op de stijgende zeespiegel zijn de waterschappen zich 
aan het voorbereiden op versterking van de zeedijken. De dijken 
hoeven niet eens zoveel hoger, veel belangrijker is dat de dijken 
sterker moeten worden, omdat de kracht van golven zal toenemen. 
Dat betekent vooral bredere dijken die tegen een stootje kunnen. 
Brede dijken hebben een flauwer talud dan de huidige dijken. Groot 
voordeel is dat de nieuwe dijken niet met asfalt of basalt bedekt 
hoeven te worden, maar met gras. Dat past natuurlijk veel beter 
in het landschap. Goed nieuws ook voor de schapen, zij mogen 
blijven. De waterschappen presenteren de nieuwe dijk trots als 
‘groene dijk’.
Iedereen tevreden? Nog niet helemaal. Het Groninger Landschap 
onderschrijft uiteraard het belang van veilige dijken. Maar als 
we de komende jaren aan de slag gaan met de dijken van de 

toekomst, willen wij heel graag dat de barrière die de huidige 
dijken vormen tussen zoet en zout water waar mogelijk wordt 
opgeheven. Daarvoor bestaan tal van mogelijkheden, die niet ten 
koste gaan van de veiligheid van de dijk. Het Groninger Landschap 
wil graag meer zilte natuurgebiedjes binnendijks. Deze kunnen 
worden gevoed met zout grondwater, zoals de Klutenplas, of met 
zeewater via een duiker onder de dijk, zoals Polder Breebaart. Een 
tweede wens is dat het zoete water uit het achterland op een veel 
natuurlijker manier mengt met het zoute water van de Waddenzee 
en de Dollard. Nu ligt er vaak een haarscherpe grens tussen zoet en 
zout. De natuur is juist gebaat bij een geleidelijke overgang tussen 
beide, waarbij vissen vrij kunnen opzwemmen. Prachtige kansen 
liggen onder andere bij de Westerwoldse Aa.
Het combineren van veiligheid en natuur is een uitdaging die we 
graag samen met de waterschappen aan willen gaan. Zodra de 
plannen concreter worden, bent u de eerste die het hoort.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

door Kees Dijkema
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Kwelders zijn schaars. Waar vroeger langs de Groninger kust een brede kwelder lag, 
resteert nu een smalle reep aan de buitenzijde van de zeedijk. Die reep is bijzonder. 
Daar zitten immers al die zeldzame kwelderplanten en wadvogels, die in de knel 
zijn geraakt. Het Groninger Landschap bekommert zich over de kweldernatuur. 
Zowel buitendijks als binnendijks heeft Het Groninger Landschap grote arealen 
natuur in eigendom. Toch kunnen we het niet alleen. Binnen het project Kwelder-
herstel Groningen werken we intensief met boeren en andere partijen samen. De 
afgelopen twee jaar is op de kwelders hard gewerkt. Mét elkaar houden we één doel 
voor ogen: het realiseren van kwelders waar kwelderplanten en wadvogels zich 
optimaal thuis voelen. En dat lijkt te lukken.
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Wie de zeedijk oploopt, weet vaak niet wat hem te wachten staat. Wat ligt er aan de 
andere kant? Is het eb of vloed? Boven valt het uitzicht nooit tegen. De kleuren, de 
veranderende luchten, de weidsheid, de vele vogels: kwelders roepen een gevoel 
van oernatuur op. Hier lijkt de natuur de baas, hier ligt het paradijs voor zeldzame 
zoutplanten, en duizenden wad- en broedvogels. De overweldigende natuur 
neemt niet weg, dat de Groninger kwelders van oudsher mensenwerk zijn. Boeren 
en arbeiders hebben ze met noeste arbeid aangelegd. Zonder de kwelderwerken 
zouden de kwelders weer afslaan en verdwijnen. Op kwelders gaan mensen en 
natuur samen.
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“De kwelders doen wat met je”, zegt Remt Meijer, boer aan de Gro-
ninger noordkust. “Vroeger, toen de kinderen nog klein waren, gin-
gen we in het weekend met het hele gezin de kwelder op. Honden, 
geit en pony gingen mee. Als ze die ruimte zagen, werden de dieren 
helemaal wild. Ze willen er allemaal naar toe.”
Meijers imposante boerderij Nieuw Bocum ligt aan de rand van de 
Bokumer Ikemapolder, net aan de binnenkant van de oude zeedijk. 
Achter deze oude dijk ligt een groot deel van Meijers akkers. “We 
hebben hier zo’n honderd hectare waarop we voornamelijk poot-

Op de anders zo stille kwelders heerste de afgelopen twee jaar 
veel bedrijvigheid. Rupsvoertuigen en trekkers met kiepwagens 
reden af en aan om tonnen grond te verplaatsen. Grote kranen 
plaatsten nieuwe dammen. Dit jaar worden de werkzaamheden 
afgerond. Dan is het project Kwelderherstel Groningen voltooid 
en kunnen de koeien de kwelders weer op. En de wandelaars 
trouwens ook.

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Hans Sas, Omke Oudeman, Jan Bouwman, Kwelderherstel Groningen

de Koeien Kunnen de 
Kwelders weer op

P r o j e c T  K w e l d e r H e r S T e l  G r o n i n G e n  d i T  j a a r  a f G e r o n d

aardappelen verbouwen en daarnaast granen, suikerbieten, uien en 
graszaad.” Het land strekt zich uit tot de hoge Deltadijk. Dáárachter 
liggen ze: de kwelders. Meijer is eigenaar van 22 hectare kwelder 
en is als lid van de stuurgroep Kwelderherstel Groningen nauw 
betrokken bij de grote opknapbeurt van het natuurgebied langs de 
noordkust en de Dollard.
De boerderij is al bijna driehonderd jaar in de familie. “De polders, 
de dijk, de kwelder, de aanslibbing: het zit in m’n genen. Het is 
niet zo dat ik iedere dag denk aan de strijd die mijn voorvaderen 

geleverd hebben tegen de elementen, maar ik ben me wel bewust 
van de historie. Ik mag een poosje op dit land passen. Straks geef ik 
het weer door.”

Veeveilig
Sinds vorig jaar graast er eindelijk weer vee op de kwelders van 
Meijer. Dat kan omdat de kwelders door het project Kwelderherstel 
Groningen veeveilig zijn gemaakt. Greppels waren uitgesleten door 
het sterk stromende zeewater en waren veranderd in verraderlijke 

valkuilen waar ‘een paard in kon verdwijnen’. De greppels zijn deels 
dichtgedrukt. Bovendien zijn de lanen opgehoogd met grond, zodat 
het vee een veilig heenkomen kan zoeken bij hoog water.
“Dertig jaar geleden liep er veel meer vee”, aldus Meijer. “Toen 
lagen de kwelders er prachtig bij. Je moest oppassen dat je niet 
op een vogelnest stapte.” Geleidelijk aan verloren de boeren hun 
interesse om de gebieden te laten begrazen. Volgens Meijer waren 
daar meerdere oorzaken voor, zoals de complexe regelgeving en 
het verklaren van de kwelders tot natuurgebied. “Ik kreeg ineens 
te maken met allerlei organisaties en regels waar ik niet op zat te 
wachten.” Bovendien gingen landbouwers zich steeds meer speci-
aliseren in de akkerbouw. “De tijd die ik bezig was met schapen en 
koeien, kon ik niet aan aardappels besteden. En daar moest ik toch 
het geld mee verdienen.”

ommekeer
Tot voor kort lieten de akkerbouwers nauwelijks nog vee grazen 
op hun kwelders. “Dat had grote gevolgen voor de variatie aan 
planten en dieren”, betoogt Jelle Brandsma, hoofd terreinbeheer 
van Het Groninger Landschap, en voorzitter van de stuurgroep 
Kwelderherstel Groningen. De kwelders verruigden, legt hij uit. De 
zeekweek - een taaie grassoort - rukte op en nam de plaats in van 
andere kwelderplanten. “Zestig procent van de kwelders is bedekt 
met zeekweek. Dat willen we door begrazing terugbrengen tot zo’n 

Remt Meijer: 

‘Ik mag een 

poosje op dit land 

passen.’

Jelle Brandsma van Het Groninger Landschap over de zoutstrijd 

van kwelderplanten: “Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe de 

verschillende kwelderplanten weten te overleven. Neem bijvoor

beeld zeekraal, zo’n plantje doet mij sterk denken aan een vet

plant. Veel kwelderplanten hebben zoutklieren op hun bladeren, 

waarmee ze zout kwijtraken. De onderste bladeren van sommige 

kwelderplanten worden bruin en vallen af. Op deze miraculeuze 

wijze ontdoen ze zich van teveel zout. Mooie exemplaren van 

de zilte schijnspurrie vond ik op de kwelders bij Noordpolderzijl. 

Prachtig hoe deze plant tijdens vloed haar witte bloemen afsluit. 

Tussen de bloemblaadjes houdt ze een luchtbel vast om haar 

meeldraden en stamper te beschermen. Als dat geen wonder van 

de natuur is.”

Jelle Brandsma: 

‘Maar liefst 

negentig procent 

van de oever eige

naren doet mee.’

Wandelroutes over de kwelder 

De kwelders zijn beschermd natuur

gebied en mogen door het publiek niet 

betreden worden. Wie de kwelders wil 

zien, moest zich tot voor kort tevreden 

stellen met het uitzicht vanaf de zeedijk. 

Daar komt door het project Kwelder

herstel Groningen verandering in. Wie de 

kwelder ‘onder de voeten wil beleven’, 

kan binnenkort wandelen over een twee 

kilometer lang laarzenpad, aangelegd 

over de kwelders van de familie  Sijpkens 

boven de Westpolder. Ook bij Noordpol

derzijl en op de Dollardkwelders wordt 

een pad aangelegd, in de Dollard met een 

kijkpunt. Bovendien is het Marcelluspad 

naar vogelkijkhut  De Kiek kaaste, bij 

Nieuwe Statenzijl, volledig vernieuwd. 
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twintig procent. Dat komt de biodiversiteit ten goede. De kwelders 
bloeien dan op en er is meer variatie. Vogels als tureluur, kluut en 
scholekster vinden er steeds meer broedplekken.”
De oprichting van het Waddenfonds betekende in 2007 de omme-
keer. Het Groninger Landschap - eigenaar van 682 hectare kwelders 
- ontwikkelde samen met Natuurmonumenten en de boeren een 
plan om meer leven op de kwelders te krijgen. Gezamenlijk werd 
het plan ingediend, dat werd gehonoreerd met tien miljoen euro. 
“Het project is een vliegwiel”, zegt Brandsma. “We hebben greppels 
en dwarssloten ondieper gemaakt en de grond bij en naar de dam-
men hebben we opgehoogd. Zo zijn de kwelders weer veilig voor 
het vee. De koeien gaan straks het werk doen. Zij gaan de zeekweek 
terugdringen.”
Veeveiligheid is een ding, maar beweiding moet voor de boeren 
ook lonend zijn. “Het moet voor een boer natuurlijk wel aantrekke-
lijk zijn om vee op z’n kwelders te houden. Daar hebben we nog wel 
wat werk te verrichten”, zegt Brandsma. “Samen met de provincie 
en andere partijen kijken we hoe we een effectief en efficiënt be-
heer gaan financieren.”

samenwerking
Boeren die meedoen aan een natuurproject, en natuurorganisaties 
die denken aan het belang van de boeren; het lijkt wel een ideale 
wereld. Maakt deze samenwerking het project zo bijzonder? Remt 
Meijer vindt van wel. “We hebben hetzelfde doel voor ogen: we 
willen de kwelders herstellen. Dit project biedt een mooie kans 
om de kwelders weer op orde te krijgen. Ik merk dat het leeft bij de 
boeren.” Jelle Brandsma merkt dat tot zijn vreugde ook. “Maar liefst 
negentig procent van de oevereigenaren doet mee. Vooraf had ik 
gehoopt op 1000 hectare herstelde kwelders. Maar omdat bijna alle 
boeren meedoen, wordt 1650 hectare aangepakt van de 1750 hectare 
in totaal.” 

Klaas Sijpkens: 

‘Als je iets moet 

overdenken, dan 

moet je de kwelder 

opgaan.’

Recht van opstrek: typisch Gronings

Klaas Sijpkens houdt van de rust op de kwelders. “Als je iets moet 

overdenken, dan moet je de kwelder opgaan. Dat helpt: ja, zo 

moet het.” Klaas Sijpkens is voorzitter van de Vereniging van Oe

vereigenaren en Gebruikers (VOG) waarvan verreweg de meeste 

noordkustboeren lid zijn. Hij is tevens lid van de stuurgroep 

Kwelderherstel Groningen. Net boven de eendenkooi Nieuw On

rust bezit zijn familie al ruim tweehonderd jaar twintig hectare 

kwelder. Dat kwelders in particulier bezit zijn, komt alleen in 

Groningen voor en is een gevolg van het eeuwenoude recht van 

opstrek. Boeren konden  voor eigen rekening en risico  het aan

geslibde land bedijken en inpolderen. In 1936 in crisistijd startte 

de rijksoverheid de landaanwinningswerken voor werklozen. In 

dat jaar werden de zogenoemde delimitatiecontracten opgesteld. 

Sijpkens: “In deze contracten staat beschreven dat bij landaan

winning de boeren recht hadden op een strook van driehonderd 

meter, gerekend vanaf de hoge kwelder. Bovendien hadden ze 

recht van aankoop op een strook van nog eens vijfhonderd me

ter.” Echter, in de contracten stond niet expliciet beschreven dat 

er bedijkt zou worden. “Men ging er vanuit dat dit automatisch 

het geval zou zijn.” De inpoldering is nooit gerealiseerd en de boe

ren hebben hun land dus nooit verkregen of kunnen aankopen. 

De rijshoutdammen liggen er nog wel en zij voorkomen afkalving 

van de kwelders. De afwikkeling van de delimitatiecontracten is 

nog gaande. Sijpkens: “De stuurgroep is in onderhandeling met de 

RVOB, voorheen de Domeinen. Het is een van de knelpunten die 

we binnen Kwelderherstel Groningen goed willen oplossen.” 

Ophogen van Dollardlanen

“De koeien moeten soms helemaal naar achter op de kwelders 

omdat daar de meeste vegetatie staat”, vertelt Dirk Brul, 

beheermedewerker van Het Groninger Landschap op de 

Dollardkwelders. Brul telt ‘zijn’ koeien twee keer per dag, zeven 

dagen per week. De dieren lopen over de lanen die hoger liggen 

en daardoor droog blijven bij hoog water. In de loop der jaren zijn 

deze lanen echter overspoeld. Daardoor zijn greppels ontstaan 

die de koeien de doorgang versperren. De lanen dienen ook als 

‘toegangsweg’ voor Brul om een koe uit een sloot te trekken. Brul: 

“Meestal kan een koe er niet zelf uitkomen. De poten worden 

vastgezogen in de modder. Vooral in het begin van het seizoen, 

als de spieren nog niet zo sterk zijn, geeft een koe het snel op.” 

Met het project Kwelderherstel Groningen zijn de lanen weer 

opgehoogd zodat de koeien veilig heen en weer kunnen lopen.

Koe trekt, schaap knaagt 

Voor het terugdringen van de zeekweek 

worden vooral koeien ingezet vanwege 

hun specifieke manier van grazen. Een 

koe slaat z’n tong om het gras en trekt de 

pol eruit. Daardoor ontstaan hoogte

verschillen in het land en dat is weer 

gunstig voor broedvogels en voor de 

ontwikkeling van planten. Schapen kun

nen ook ingezet worden voor begrazing, 

maar een schaap knaagt het gras heel 

kort. “Dan ontstaat er een gazonnetje”, 

aldus Remt Meijer.

Dirk Brul: 

‘De koeien moeten 

soms helemaal 

naar achter op de 

kwelders.’

Daan Bos: 

‘De effecten van 

verstoring zijn 

beperkt.’

Broedvogels ontzien

De kwelders maken deel uit van beschermd Natura 2000 gebied. 

Daarin mag niet zomaar gereden worden met zware voertuigen. 

Ontheffing was dus nodig en die is verleend op voorwaarde 

dat er maatregelen genomen zouden worden om verstoring 

van broedvogels zoveel mogelijk te voorkomen. Daan Bos van 

adviesbureau Altenburg & Wymenga heeft deze maatregelen 

begeleid en het effect ervan beschreven in een rapportage. 

“De effecten van de verstoring zijn heel beperkt gebleven”, 

concludeert hij. “Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben 

vrijwilligers de nesten gemarkeerd. Dat systeem heeft goed 

gewerkt. De chauffeurs wisten precies waar ze níet moesten 

rijden.” Soms werd het werk stilgelegd vanwege broedkolonies 

kluten en kokmeeuwen. Bos: “In 2012 hebben we honderd nesten 

gevolgd. In slechts één geval ging een nest verloren. Twee nesten 

zijn verlaten door verstoring. Helaas zijn er wel veel broedsels 

mislukt door predatie en door overstroming.”



In de lente komt de kwelder tot leven. Frisse groene kleuren 
verdringen het bruin en grijs. Overal steken zoutminnende 
planten de kop op, samen vormen ze een prachtig kleurenpatroon. 
Broedvogels slaan aan het baltsen, territoria worden afgebakend. 
Ondertussen maken de wintergasten zich op voor hun verre reis 
naar het noorden. 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Silvan Puijman, Hans Sas, KINA

BiKKelen op de Kwelder
K w e l d e r P l a n T e n ,  K w e l d e r v o G e l S  e n  K w e l d e r i n S e c T e n

tergasten er, onder andere grote groepen 
rot- en brandganzen, die in het voorjaar 
naar het verre Siberië zullen vliegen. In april 
arriveren de Afrikagangers, die bij ons broe-
den of even blijven om bij te tanken.” Niet 
alleen gedurende het seizoen verandert de 
vogelstand, ook per getij. “Bestudeer eerst 
de getijdetabel als je vogels komt kijken”, 
adviseert Hooft. “Zit je tijdens vloed op 
de dijk, dan zie je grote wolken vogels die 
bestaan uit duizenden bonte strandlopers of 
kanoeten.”
In april nestelen de broedvogels zich op de 
kwelder. De afgelopen twee jaar hielp zijn 

De vogelrijkdom op de kwelders is verbluf-
fend. Vooral tijdens vloed, wanneer tien-
duizenden steltlopers en ganzen vanuit het 
wad komen aanvliegen, en op de kwelders 
neerstrijken. Waar veel vogels zitten, vin-
den we vogelliefhebbers. Wie op een mooie 
dag langs de kwelder loopt, ziet geheid een 
aantal vogelaars met een telescoop op de 
dijk zitten. Jan Jaap Hooft uit Pieterburen 
is er geregeld te vinden, minimaal eens per 
week. Een prachtig vogelgebied, vindt hij 
de kwelders langs de Groninger noordkust. 
“De vogelstand verandert er voortdurend. 
Vogels komen en gaan. Nu zitten de win-

vrouw, de Russische Elena Lebedeva, met 
het inventariseren van broedvogels op de 
kwelder. 
Volgens haar broeden er met name kok-
meeuwen, kluten, scholeksters en ture-
luurs, die hun eieren leggen in graspollen. 
De aantallen liggen beduidend lager dan in 
de beginjaren zeventig, toen Hooft ook al 
geregeld op de kwelder rondliep. “Destijds 
zag ik grote kolonies visdiefjes, kokmeeu-
wen en kluten, soms wel zestig kluten-
nesten bij elkaar. De kwelder was toen veel 
kaler, met minder hoog gras. Ook waren er 
nauwelijks predatoren, zoals vossen.”

Kluut Scholekster Tureluur
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Zeekweekexperts over verkweking

Roos Veeneklaas is gespecialiseerd in zeekweek. Al twaalf jaar 

bestudeert ze voor haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit 

Groningen de kwelderplant, die aan een opmars bezig is. De plant 

kreeg zelfs zijn eigen werkwoord: verkweking. Veeneklaas zag de 

kwelder sinds de eeuwwisseling verruigen. “Op het ogenblik is bijna 

een derde van de Groninger kwelders verkweekt. In 2000 was dit nog 

maar zes procent”, vertelt ze. Wijzend naar een grasveld, zegt ze: 

“Dat stuk is bijvoorbeeld volledig verkweekt. De zeekweek domineert 

er zodanig, dat andere kwelderplanten als zoutmelde geen schijn 

van kans hebben. De kwelder verruigt, waardoor talloze vogels 

verdwijnen. Rotganzen kunnen de sprietjes in een grasmat hoger dan 

vier centimeter niet afbreken met hun snavel. Kluten, visdieven en 

scholeksters kunnen er geen nesten in maken.” 

Fascinerend slim

De absolute overheersing van zeekweek moeten we tegengaan, stelt 

Veeneklaas. Haar onderzoek wijst uit dat beweiding door paarden, 

koeien en schapen  zoals momenteel wordt geïntroduceerd door 

het programma Kwelderherstel Groningen – daarvoor een effectieve 

maatregel is. Het bewijs ligt op Schiermonnikoog, waar in 1952 de 

beweiding stopte. “Onmiddelijk rukte de zeekweek op. Verkweking 

gaat heel snel. Binnen vijf tot tien jaar kan een kwelder volledig 

zijn verkweekt. Toen de beweiding op Schiermonnikoog twintig 

jaar later weer startte, verdween de zeekweek weer. Daarvoor in de 

plaats kwam een gevarieerde plantengroei op. Ik verwacht dat op 

de Groninger kwelders hetzelfde gaat gebeuren. Eén van de redenen 

dat zeekweek niet tegen begrazing kan, is dat grote grazers de grond 

vertrappen.” Ondanks de schadelijke verkweking breekt Veeneklaas 

een lans voor de kwelderplant, die kampt met een slecht imago. Ze 

vindt hem mateloos boeiend. “Het lijkt een simpel grasje, en mooi is 

hij niet. Maar wel fascinerend slim, als je bedenkt hoe vernuftig hij te 

werk gaat. Dankzij zijn worteltakken kan hij in het vroege voorjaar 

als eerste zijn kop opsteken, om vervolgens razendsnel te groeien. Hij 

wint van iedereen. Dat is knap. We moeten zeker delen met zeekweek 

laten staan. Er leven veel specifieke insecten in. En veldmuizen, waar 

velduilen op jagen.”

Gevarieerde plantengroei

Dat zeekweek niet alleen een probleem, maar ook waardevol is, vindt 

ook Roel van Klink, die als insectenecoloog onderzoek doet naar het 

effect van kwelderbegrazing op insecten. “Verkweking is voor veel 

insecten vrij dramatisch, maar helemaal geen zeekweek is dat ook. 

De schorrewolfspin bijvoorbeeld jaagt het liefst tussen zeekweek.” 

Voor zijn onderzoek was Van Klink jarenlang met een omgekeerde 

bladblazer in de weer. Daarmee verzamelde hij kwelderinsecten. “In 

een hoge vegetatie met zeekweek ving ik veel meer insecten dan in 

kort ge graasde 

kwelders. Het beste 

voor insecten is 

een gevarieerde 

planten groei met 

verschillende soorten 

kwelder planten. 

Daar profiteren de 

meeste insecten 

van.”

Roos Veeneklaas: 

‘Alleen échte 

specia  listen 

kunnen hier 

overleven.’

Zeekweek



Hoog Russisch bezoek 

De verrassing was groot, toen Elena Lebedeva, vrijwilliger van Het 

Groninger Landschap in Pieterburen, hoorde dat een scholekster met 

ringnummer A12 op de kwelder was gesignaleerd. “Dat is mijn ring”, 

riep ze enthousiast. Vele jaren daarvoor had Lebedeva, die in Moskou 

woonde, de scholekster geringd in de Witte Zee, bijna drieduizend 

kilometer ten noorden van Pieterburen. “Als biologiestudent ging ik 

vaak in de Witte Zee tijdens mijn vakantie vogels ringen. Later ver

huisde ik naar Pieterburen.” De scholekster vloog met haar mee. Zelf 

zag ze op een waddeneiland een scholekster met de ring A 13, tien jaar 

geleden door haar geringd in de Witte Zee. “Sindsdien ga ik daar ieder 

jaar op mijn verjaardag kijken. Vaak met succes. Scholeksters zijn 

honkvast. Deze vogels broeden in de Witte Zee. Ze komen ’s winters 

hierheen, omdat het daar te koud is.” A 13 vloog ook terug, maar niet 

alleen. “Hij nam een vriend mee van Schiermonnikoog, die nu in de 

Witte Zee broedt.” Nog jaren kan Lebedeva uitkijken naar haar Rus

sische scholeksters uit haar jeugd. Scholeksters kunnen namelijk oud 

worden, minimaal zo’n veertien jaar. “De oudste bekende scholekster 

komt uit Nederland. Die vogel is inmiddels 47 jaar oud.”

Rietlanden op de Dollard kwelders

Wat zeekweek is voor de kwelders aan de Groninger noordkust, is riet 

voor de Dollardkwelders: zonder beweiding groeit het daar in mum 

van tijd dicht. Dat in de Dollard rietlanden staan, komt omdat het 

water er minder zout is. De rietlanden vinden we aan de buitenste 

rand, waar de kwelder overgaat in het slik. In het riet leven weer 

speciale vogels en insecten. De rietlanden zijn bijvoorbeeld in trek bij 

blauwborsten, bruine kiekendieven en baardmannetjes. 
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zwenkgras en zeekweek.” Op de hogere 
kwelder, bij de haven van Noordpolderzijl, 
wijst ze naar een greppel. “Kijk, zo’n slenk 
ligt lager en is natter, waardoor ook daar 
zeekraal en zeeaster groeien. Net als op de 
lage kwelder.”
In maart oogt de kwelder dor en bruin, 
maar dat verandert snel. “Begin april 
komen overal de frisgroene sprieten op”, 
zegt  Veeneklaas. In juli vindt ze de hogere 
kwelder het mooist. “Je ziet er een lappen-
deken aan kleuren. De bloeiende zeeasters 
kleuren, net als de bloemen van Engels 
gras, roze, terwijl de bladeren van zeealsem 
zilvergrijs zijn. De lage kwelder vind ik in 
september het meest kleurrijk, wanneer het 
zeekraal dieprood kleurt.” 

nieuwe kweldersoort
Roel van Klink weet alles van kwelderinsec-
ten. Veel insectensoorten vangt hij niet op 
de kwelder, maar net als met de kwelder-
planten, geldt ook voor insecten: bijna alles 
wat op het onherbergzame terrein weet te 
overleven, is bijzonder. “Dat is het leuke. 
De insecten die je vindt, zijn bijna allemaal 
gebonden aan het zoute kweldermilieu. En 
dus zeldzaam. Op de kwelder leven bijvoor-
beeld 42 kleine vlindersoorten, die je ner-
gens anders zult vinden.” Recent vond Van 
Klink op de kwelder een nieuwe insecten-
soort voor Nederland: de uit Noord-Ameri-
ka afkomstige slijkgrascicade, die alleen op 
slijkgras zit. De kwelderplant die volgens 
Van Klink de meeste insecten aantrekt, is 
zeeaster. “Wantsen, luizen, vlinders, mot-
ten: maar liefst twintig soorten zijn van 
zeeaster afhankelijk. De schorzijdebij is 
zo’n soort die van de zeeaster afhankelijk 
is. Het vrouwtje verzamelt stuifmeel van 
de plant en stopt het in kleine holtes in het 
zand, waar ze dan een eitje op legt.”

onherbergzaam 
Anders dan voor vogels, die er rusten en 
eten, is het voor planten bikkelen op de 
kwelder. Overstromingen, zout zeewater, 
extreme droogte: voor planten vormt de 
kwelder een uitermate onherbergzaam ter-
rein. “Alleen échte specialisten kunnen hier 
overleven”, vertelt plantenecoloog Roos 
Veeneklaas op de kwelder bij Noordpol-
derzijl. Veel zijn dat er niet. “Slechts zo’n 
vijfentwintig plantensoorten redden het, 
maar die zijn allemaal zeldzaam. Waarom? 
Omdat kwelders zeldzaam zijn.” Bij de 
kwelderplanten klinkt in de naam vaak de 
zoute zee terug. Wat te denken van namen 
als zilte schijnspurrie, zeeaster en zeekraal. 

Zeekraal

Kleine vos 

op zeeaster

Elena Lebedeva: 

‘De oudste bekende 

scholekster komt 

uit Nederland.’

Deze planten groeien bepaald niet overal. 
Elke kwelderplant heeft volgens Veeneklaas 
zijn eigen favoriete plek. Richting wad, bij 
de rijshoutdammen, kijkt Veeneklaas uit 
over het kale slik. Her en der steken groene 
planten uit de modder. “Dat is zeekraal, 
bekend van de zilte salade, en schorrekruid. 
Dichter bij de dijk - waar de kwelder hoger 
is, maar waar het zeewater nog rijkelijk 
vloeit - groeien planten als zeealsem en 
zeeaster. Op de hogere kwelders groeit rood 

Bruine kiekendief

Baardmannetje

Blauwborst

Schorzijdebij



Tekst Addo van der Eijk  Fotografie Silvan Puyman

toename 
Wat hem aantrekt aan de lepelaar is het 
mysterie. Toen hij beginjaren tachtig begon 
met ringen, was het nog gissen waar de 
vogels ’s winters verbleven. In een boek 
las hij dat ze naar de Nijldelta vlogen. Een 
misrekening, weten we nu. Overdijk zag de 
aantallen spectaculair stijgen. “Echt explo-
sief, een verzesvoudiging in dertig jaar tijd. 
In Nederland leven nu meer dan tweedui-
zend broedparen. Ze broeden in meer dan 
dertig gebieden, tegen slechts drie gebie-
den in het begin.” Natuurlijk is hij blij met 
de toename, al is hij er niet helemaal gerust 
op. “In een gezond natuurlijk ecosysteem 
neemt een soort niet zodanig explosief 
toe. Het geeft aan dat er iets mis is met het 
voedselweb in de Waddenzee. Dat zijn we 
momenteel aan het onderzoeken.”

succesverhaal 
Niet alleen de lepelaar neemt toe, ook die 
andere grote spierwitte verschijning op de 
kwelder wordt steeds vaker gezien: de grote 
zilverreiger. Nog geen tien jaar geleden was 

een groepje grote zilverreigers voor menig 
vogelaar een reden om er op uit te trekken. 
Tegenwoordig horen ze bij ons winter-
landschap. Wie afgelopen winter langs de 
kwelders wandelde, zag er tientallen. “In 
Nederland zitten nu tussen de twee- en 
drieduizend grote zilverreigers, terwijl het 
kortgeleden nog een dwaalgast was. 
Zo’n succesverhaal komt zelden voor. In 
sommige regio’s is de grote zilverreiger 
zelfs al algemener dan de blauwe reiger”, 
vertelt Olaf Klaassen van Sovon Vogelon-
derzoek Nederland. 
Dat de vogels zo massaal op de kwelders 
zitten, vindt hij opvallend. “Vroeger meden 
ze het zoute water. Blijkbaar kunnen ze nu 
ook daar uit de voeten”, zegt hij. In april 
verdwijnen de zilverreigers van de kwelder. 
Waar ze precies broeden, is niet helemaal 
duidelijk. “De meeste vogels vertrekken 
oostwaarts richting landen als Polen en de 
Oekraïne. Een klein aantal broedt wellicht 
in de enige kolonie die ons land rijk is, de 
Oostvaardersplassen.” Klaassen verwacht 
dat de groei de komende jaren doorzet.

Eind maart, begin april zijn ze er weer: de 
spierwitte lepelaars, met hun karakteris-
tieke lepelvormige snavels, waarmee ze 
door het water maaien. “De lepelaars op de 
Groninger kwelders broeden op de eilan-
den, Schiermonnikoog en beide Rottums. 
Sommige steken dagelijks het wad over, om 
op de  vastelandkwelders eten te zoeken”, 
vertelt Otto Overdijk, lepelaarexpert van de 
Werkgroep Lepelaar. Al meer dan dertig jaar 
bestudeert en ringt hij deze fascinerende 
vogels. Eerst enkel in het Waddengebied, 
later ook langs de westkust van Afrika, waar 
de lepelaars na een reis van vierduizend 
kilometer overwinteren. Hij is net terug 
van een reis naar Mauritanië en Senegal, 
op zoek naar ‘zijn’ vogels die broeden op 
Schier monnikoog, waar hij zelf ook werkt. 
Sinds kort vliegen er lepelaars rond met 
een gps-zender. “De zender zit op de rug en 
geeft hun positie door. We weten precies 
waar ze zitten. Eén van de vogels sliep afge-
lopen jaar na de broedtijd op de kwelder bij 
Hornhuizen, een ander had een slaapplaats 
ten noorden van de Westpolder, en zocht 
tijdens eb voedsel op het wad.” 

Zilverreiger

Ze zijn een mooie verschijning op de kwelders, de lepelaars en 
de grote zilverreigers. Beide vogelsoorten zijn groot, spierwit 
en nemen explosief in aantal toe. Ze lossen elkaar af; wanneer 
de lepelaars in de lente arriveren uit het zuiden, vertrekken de 
zilverreigers om elders te gaan broeden.

Grote en spierwitte VoGels

Geurt Busser is beter bekend als de Waddenschilder. In zijn rijdend 
of varend atelier is hij meerdere dagen per week op het wad te 
vinden. Een plek die na 45 jaar nog steeds inspiratie oplevert. Een 
portret van een groot liefhebber van wad en kwelder en een rebel, 
die er niet voor schroomt in de voorste linies plaats te nemen als 
dit unieke gebied moet worden beschermd.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

‘de wereld 
ontstaat hier 
twee Keer 
per daG’

ren stapte hij op zijn Norton - ‘die motor 
gebruik ik nog steeds’ - en schilderde hij 
een week lang het wad. Busser: “Dat was een 
openbaring voor me, ik ben van de acade-
mie gegaan en heb me op het aquarelleren 
van het wad toegelegd.”

nat op nat
Busser heeft zich een bijzondere techniek 
eigen gemaakt, die goed past in het altijd 
veranderende landschap dat hij op het 
papier vastlegt. “De meeste aquarellisten 
zetten de kleuren op en laten ze dan drogen, 
voordat ze een nieuwe kleur opzetten. Ik 
werk nat op nat. Daardoor lopen de kleuren 
mooi in elkaar over. Bovendien word ik ge-
holpen door de wind. Ik zet bijvoorbeeld de 
kleur van een strandpartij nat op en de wind 
blaast het over het vel.”

“Als Waddenschilder heb je het maar mak-
kelijk”, zegt Geurt Busser met enig gevoel 
voor understatement, terwijl hij door een 
stapel aquarellen bladert. “Nee echt, ik hoef 
alleen de juiste locatie maar te kiezen. De 
wolken komen dan vanzelf en het land-
schap ligt er al.”
De Waddenschilder, zo is Busser bekend bij 
zijn publiek. Die naam kreeg hij tijdens een 
aflevering van het televisieprogramma Van 
Gewest tot Gewest, dat hem in 1988 volgde. 
De naam beklijfde, een geuzennaam waar-
onder Busser regelmatig op de barricades 
ging om zijn geliefde wad te beschermen 
tegen gaswinning en overbevissing. 
Busser is sinds 1967 met aquarelblok en 
verf op het wad te vinden. Het begon toen 
hij spijbelde tijdens een werkweek van de 
kunstacademie. Om toch iets in te leve-

De veranderende omstandigheden maken 
dat niet één aquarel op de ander lijkt, vindt 
Busser. “Ik verkocht ooit zes aquarellen aan 
dezelfde koper, die ik allemaal binnen korte 
tijd op dezelfde plek had gemaakt. De eige-
naar was dat niet opgevallen. Want waar let 
je op; de kleuren, de wolken? Die zijn altijd 
anders.”
Op de vraag of hij ooit uitgekeken zal raken 
op het noordelijke kustlandschap, antwoordt 
hij resoluut. “Dat kan ik me niet voorstellen. 
Het landschap heeft zo ontzettend veel facet-
ten. Er is niets mooiers dan droogvallen bij 
Rottumerplaat en wachten op mooie luchten 
en goed licht. Door het getij en de weersom-
standigheden verandert het er voortdurend. 
Iedere vijf minuten ziet het er anders uit. Je 
zou kunnen zeggen dat de wereld hier iedere 
dag twee keer ontstaat.”
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Geurt Busser aan 

het werk

Het vogeleiland in Breebaart ziet soms wit van de lepelaars. Ko 

Veldkamp, vrijwilliger van Het Groninger Landschap, telt ze wekelijks 

en leest de ringen af. Eind augustus zaten er bijna driehonderd.



Een groot deel van mijn leven ligt op de kwelders. Als kleine 
jongen fietste ik vaak vanuit het Groninger dorp Usquert naar 
Noorderpolderzijl. Ook kwam ik geregeld op Schiermonnikoog. 
Ik ontdekte er de weidsheid en de vrijheid op de kwelders en het 
wad. Ik zag hoe er werd gewerkt. Dankzij de rijshoutdammen 
en greppels groeiden de kwelders, waarna boeren de nieuwe 
gronden lieten beweiden. Mijn liefde voor wad en kwelders 
bracht mij tot een studie natuurbeheer en een lange loopbaan 
als kwelderonderzoeker. Mijn stelling is dat je draagvlak voor de 
natuur ontwikkelt door mensen zelf de natuur op hun eigen wijze 
te laten ontdekken. 
Hoe gaat het nu met de kwelders uit mijn jeugd? Het areaal 
kwelders op de eilanden is dik in orde, meer dan het in eeuwen is 
geweest. Door de kwelderwerken blijft het areaal kwelders langs 
het Groninger vasteland de afgelopen decennia redelijk constant. 
In Friesland groeit het kwelderareaal zelfs. De kwelderwerken 
zijn een geslaagd project om de aanwas van kwelders langs het 
vasteland te herstellen. De Waddenzee onderscheidt zich door de 
kracht van natuurlijke processen, zoals getij, transport van zand en 
op slibbing. Kwelderwerken maken optimaal gebruik van deze pro-
cessen. De aanpak past naadloos binnen een natuurlijk beheer van 
de Waddenzee. Waar regionaal het kwelderareaal onder de maat is, 

kun je daar met kwelderwerken iets aan doen, als de methode maar 
beperkt blijft tot meewerken met de natuur. 
De natuurkwaliteit van kwelders is een ander verhaal. In een 
natuurlijke dynamische Waddenzee slaan kwelders af en groeien 
ze weer aan. Ze verouderen, verjongen en veranderen continu. 
Omdat kwelders langs het vasteland vastgesnoerd liggen tussen 
rijshoutdammen, ontbreekt deze dynamiek. Het gevolg: de natuur 
veroudert, de kwelders verruigen en de biodiversiteit neemt af. 
Uiteindelijk blijft slechts één plantensoort over: zeekweek. Het 
project Kwelderherstel Groningen zorgt voor meer variatie, zonder 
de natuur met gebiedsvreemde structuren te ‘verrijken’. Die aanpak 
juich ik toe. Door beweiding nieuw leven in te blazen, verjongt de 
kwelder en komt de gevarieerde plantengroei uit mijn jeugd weer 
tevoorschijn. Het project laat cultuurhistorie en natuur elkaar ver-
sterken. Kweldernatuur heeft duidelijk baat bij beweiding. Ik vind 
dit project een mooi voorbeeld van samenwerking tussen boeren, 
natuurbeheerders en onderzoekers.
Grenzen zijn mooi. Kwelders liggen op de grens van land en 
zee, van landbouw en natuur, van knutselen en de natuur zijn 
gang laten gaan. Kan het mooier? Ja, als we beide kanten van de 
genoemde grenzen respecteren. Nee, als we doorschieten naar één 
van beide kanten. 

Kees Dijkema
IMARES op Texel

de Kwelders uit mijn jeuGd

Kees Dijkema

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de nieuwe
Dubbel DVD met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012 

van Het Groninger Landschap

BesChermers werVen BesChermers

B
o

n

spreekt boekdelen. Landmeter Jan Sems 
trok die lijn, om begin 1600 een grenscon-
flict met Drenthe op te lossen. Nog steeds 
vormt deze lijn de grens tussen beide 
provincies. 
Strak en opgeruimd, zo moesten de Veen-
koloniën eruit komen te zien. En dat is 
gelukt. De natuur beteugelen was geen 
geringe opgave. Eeuwen geleden lag er 
een groot moeras, het Bourtanger Moor. 

Deze route kent twee gezichten, twee 
uitersten. Het ene oogt recht en geordend, 
het andere natuurlijk en grillig. Enerzijds is 
er de mens, die de natuur in extreme vorm 
heeft weten te beteugelen. Anderzijds is 
er de mens, die de natuur haar gang weer 
laat gaan. De Veenkoloniën zijn overdui-
delijk door mensenhanden gemaakt. De 
kaarsrechte Semslinie, die in een rechte lijn 
loopt van de stad Groningen naar Ter Apel, 

De Veenkoloniën. Een gebied bekend om haar kaarsrechte 
kanalen, eindeloze vergezichten en Hollandse luchten. Nu het 
fluitenkruit volop in bloei staat, oogt zelfs deze streek, waar de 
natuur door de mens is verdrongen, groen en fleurig. De fietsroute 
van 26 kilometer start bij Wolfsbarge en loopt grotendeels over 
fietspaden, dwars door de uitgestrekte weilanden. Het afschrapen 
van de bovenlaag van de bodem blijkt van alle tijden.

De Veenkoloniën, 
een fietsroute met 
twee gezichten   

o
p

 p
a

d

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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Naam van de gever(*)

naam

adres

Postcode

woonplaats

Handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de nieuwe 
Dubbel DVD met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012 van 
Het Groninger Landschap

Naam van de nieuwe Beschermer

naam

adres

Postcode

woonplaats

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

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

welkomstgeschenk de nieuwe dubbel dvd met de mooiste 

Pronkjewailtjes over 2012. 

daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad Golden raand.

(*) Zodra de nieuwe Beschermer heeft betaald, krijgt u de nieuwe dubbel dvd 

met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012  z.s.m. toegestuurd.

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de nieuwe 
Dubbel DVD met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012 

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

Postzegel mag, maar hoeft niet. 

B
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naam

adres

Postcode

woonplaats

Handtekening

o  ja, ik wil Beschermer worden voor minimaal

     € 20,– per kalenderjaar

o  ja, ik wil Beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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weilanden. Deze hele route volgt de zo-
genaamde fietsknooppunten. De route is 
als volgt: 25, 52, 11, 6, 95, 4, 58, 59, 30, 26. 
Deze genummerde knooppunten zijn uit-
gezet door heel het land, en vormen samen 
een netwerk van fietsroutes. Een aanrader, 
bijvoorbeeld om ook andere terreinen van 
Het Groninger Landschap te bezoeken. Plan 
uw eigen route op www.planjeroute.nl. 

Bruin goud 
Schep voor schep, zo werd eeuwen geleden 
het ‘bruine goud’ gewonnen en de natuur 
bedwongen. Het was hard werken, en bit-
tere armoede. Voor dag en dauw stonden de 
turfarbeiders op om turf te steken, schep-
pen en sjouwen. Vrouwen en kinderen 
werden niet gespaard. Het landschap van 
nu straalt die noeste arbeid en het door-
zettingsvermogen uit. De boerderijen ogen 
sober, met minder franje dan de heren-
boerderijen op het Oldambt. Hier werd 
geploeterd, dat is duidelijk.

Het moeras boezemde ontzag in, en deed 
menigeen huiveren. Het gevaar lag overal 
op de loer. Martinus Schoock, een turfge-
leerde, schreef in 1658: “Ook als de veen-
gronden niet met moeras bedekt zijn, dan 
laten ze toch geen menselijke betreding 
toe, omdat de bodem dusdanig golft dat 
niemand er veilig een voet op kan zetten. 
Laat staan erover te wandelen.” Zompig 
was het dus, met her en der een begaanbare 
zandrug, zoals de weg langs Wolfsbarge. 
Wie nu rondkijkt, moet erkennen dat de 
mens de strijd met de natuur met glans 
heeft gewonnen. De natuur is ver terug-
gedrongen, tot in kleine natuurterreinen, 
in wegbermen en in randen langs akkers. 
Gelukkig bloeit daar nu volop het fluiten-
kruid. De bloemen steken wit af tegen de 
akkers en de blauwe luchten, zodat in de 
lente zelfs de Veenkoloniën in bloei staan.
Verwacht onderweg niet al teveel bochten. 
Deze fietsroute loopt over lange rechte 
fietspaden, dwars door de uitgestrekte 

Moeilijk voor te stellen dat heel het Bour-
tanger Moor is afgegraven. Een dik pakket 
veen, over een gebied van drieduizend 
vierkante kilometer vanaf de Hondsrug tot 
in Duitsland, is verbrand als turf. Nu de 
bovenlaag is afgeschraapt, halen we onze 
energie van dieper onder de grond. Net als 
turf is aardgas gemaakt van vergane planten. 

Compagnieën 
De compagnieën stonden aan het roer van 
de turfwinning. Zij transformeerden de 
wildernis in een nieuw strak landschap. De 
dorpen Borgercompagnie, Tripscompagnie 
en Nieuwe Compagnie, waar deze fietsroute 
langs voert, danken hun naam aan der-
gelijke ondernemingen. Tripscompagnie 
is genoemd naar koopman Adriaan Trip, 
de naam Borgercompagnie is afgeleid van 
een groep burgers uit de stad Groningen, 
destijds borgers geheten, die deze veenko-
lonie stichtte. Wie de landkaart bestudeert, 
kan goed zien hoe de compagnieën te werk 

gingen. Loodrecht op het Winschoterdiep 
groef men zijkanalen naar het zuiden, 
waarover de turfgravers het moeras introk-
ken. Liep de turfaanvoer terug, dan groeven 
ze het volgende kanaal. Strook voor strook 
gingen ze zo oostwaarts, verder het Bour-
tanger Moor in. Langs de kanalen ontston-
den kilometerslange lintdorpen. Kiel-
Windeweer is bijvoorbeeld slechts honderd 
meter breed, en maar liefst zes kilometer 
lang. Anders dan de open weilanden voelen 
de dorpen beschut en knus aan. 

landbouw
En toen was de turf op. Gelukkig deden 
aardappelen het goed op het afgeturfd land. 
Nog steeds. “Waar de turf verdwijnt, treden 
heerlijke akkers en weiden in hare plaats”, 
schreef Hendrik Top, onderwijzer uit 
Veendam. Talloze aardappelmeelfabrieken 
verrezen er, zoals L’Esperance in Trips-
compagnie, een initiatief van vier land-
bouwers. Het was een bescheiden fabriek, 
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die in 1923 de deuren sloot en kort daarna 
werd afgebroken. ‘De Toekomst’ in Nieuwe 
Compagnie staat er nog wel. De fabriek ligt 
langs de Leinewijk, de vaart die verderop 
bij het gelijknamig natuurgebied van Het 
Groninger Landschap het Zuidlaardermeer 
instroomt. De naam van de fabriek heeft iets 
treurigs, nu het gebouw er vervallen bijstaat. 
Toen de fabriek in 1900 klaar was, was dat 
anders. De Veenkoloniën floreerden. De 
streek beleefde haar Gouden Eeuw. De aard-
appel brak door en stro was er in overvloed, 
waardoor nieuwe strokarton fabrieken de 
deuren openden. De landbouw is nog alom 
aanwezig. Akkers vol suikerbieten, aardap-
pelen, graan en maïs bepalen het beeld. 

nieuwe natuur
Hoe anders is dat bij Wolfsbarge, het 
natuurgebied van Het Groninger Landschap 
aan het Zuidlaardermeer. Hier zet de natuur 
de toon. Boven het riet klapwiekt een bruine 
kiekendief, in het riet schuilen rietgorzen 
en baardmannetjes. Op het water dobberen 
eenden en futen, aan de oevers rennen 
kleine plevieren heen en weer. Inmiddels 
zijn er al 145 verschillende vogelsoorten 
gezien.
Een paar jaar geleden was het terrein, net 
als de rest van de Veenkoloniën, nog akker. 
Wat de compagnieën en Het Groninger 
Landschap gemeen hebben, is dat ze de 
bovenlaag van de bodem afschrapen. 

Tegenwoordig niet om moeras te ontginnen, 
maar om natte natuur te creëren. Rechte 
lijnen maakten plaats voor kronkels en 
slingers. Het zompige moeras van weleer is 
het niet, maar wel plas-dras. 

slingerend fietspad
De kijk op natuur is veranderd. Een moeras 
bezorgt geen huivering meer, zoals vroeger. 
Mensen zoeken de natuur juist op, voor 
rust en stilte. Na eeuwen van ontginning is 
natuur dermate schaars, dat organisaties 
als Het Groninger Landschap niet alleen 
de laatste restanten behouden, maar ook 
nieuwe natuur aanleggen. In Wolfsbarge 
is dat het geval. Het natuurterrein past in 
een groter stroomdal, namelijk dat van de 
Hunze, de rivier waarover de eerste turf-
blokken richting de stad Groningen voeren. 
De Hunze ondergaat een natuur facelift. In 
Drenthe kronkelt de rechtgetrokken rivier 
op talloze plekken weer, rond het Zuid-
laardermeer krijgt het water de ruimte. 
Wolfsbarge staat in  directe verbinding met 
de Hunze, waardoor het rivierwater - net als 
vroeger - de oevers blank kan zetten. 
Vanaf het nieuwe slingerende fietspad door 
Wolfsbarge zijn de twee gezichten van deze 
fietsroute goed te zien. Aan de westzijde 
blinkt het Zuidlaardermeer en mag de na-
tuur haar gang gaan, aan de oostzijde lopen 
lange kaarsrechte lijnen richting de horizon, 
zover het oog reikt.
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Een parelsnoer van brakke natuur. Dat is wat Het Groninger 
Landschap samen met andere organisaties langs de waddenkust 
wil realiseren. Elke parel vormt een juweel dat de zoute zee 
verbindt met het zoete binnenland. Het zijn binnendijkse 
natuurgebieden waar kwelderplanten groeien en vogels een plek 
vinden om te rusten, te foerageren en te broeden. Het Groninger 
Landschap bezit vlak achter de waddendijk al meerdere parels, 
waaronder Polder Breebaart, de Feddema’s Plas en de Klutenplas. 
Deikum wordt binnenkort ingericht. “Binnendijkse, brakke 
parels zijn niet alleen mooi, ze hebben ook een belangrijke 
functie in relatie tot het natte wad”, vertelt Jelle Brandsma, hoofd 
terreinbeheer van Het Groninger Landschap. “We verzachten de 
grenzen tussen zoet en zout, en tussen enerzijds het agrarisch 
cultuurlandschap en anderzijds de kwelder en het wad. Harde 

grenzen, zoals bijvoorbeeld dijken, vormen een obstakel voor het 
dieren- en plantenleven.”

150 hectare natuur
Brakwaterparels ontstaan niet vanzelf. Deikum en de uitbreiding 
van de Klutenplas zijn aangekocht in het kader van het zoetwater-
aanvoerplan, een convenant ondertekend door waterschap Noor-
derzijlvest, LTO-Noord, provincie Groningen, Natuurmonumenten 
en Het Groninger Landschap. In het convenant is afgesproken dat 
150 hectare een bestemming krijgt als brakke natuur, als compensa-
tie van de zoetwateraanvoer voor de landbouw. Brandsma: “Daarvan 
is inmiddels tachtig hectare gerealiseerd. We zijn momenteel in 
overleg over het vinden en aanleggen van de resterende zeventig 
hectare. Dat zouden laaggelegen gebieden kunnen zijn waar nu al 

Nieuwe parel: Deikum 

Nu nog is Deikum bouwland. Het terrein van zo’n 45 hectare ligt bij 

Broek, grenst aan de waddendijk en wordt ingericht als brakwater

natuurgebied. Het natuurgebied gaat lijken op de Klutenplas, die 

verder naar het oosten ligt, ten noorden van Westernieland. Arjan 

Hendriks, rayonbeheerder Noord: “De Klutenplas heeft al bewezen 

van grote waarde te zijn. Deikum wordt een soortgelijk gebied, maar 

dan groter.” Deikum is naar verwachting eind 2014 gereed. Voor 

het project bestond bestuurlijke overeenstemming, maar nog geen 

financiële dekking. Uitvoering is nu mogelijk dankzij een bijdrage van 

RWE. Dit bedrijf maakt meerdere natuurprojecten in NoordNederland 

mogelijk in het kader van haar vergunningaanvraag voor de kolen

centrale in de Eemshaven. Het Groninger Landschap beschouwt dit 

als een stap in de goede richting, maar handhaaft  samen met andere 

natuurorganisaties  haar bezwaar tegen de kolencentrale. 

Hendriks: “Door de fraaie ligging van het gebied, een uitkijkpunt en 

een wandelroute die om Deikum gaat lopen, krijgt het zeker aantrek

kingskracht op wandelaars, vogelaars en andere recreanten. Als ik 

vooruit kijk, wil ik nog wel meer van dit soort gebieden realiseren 

langs de waddendijk. We hebben naar het westen toe de Feddema’s 

Plas liggen, een oude kleiwinput, met een ruige begroeiing rondom. 

Het zou mooi zijn als we ook de Feddema’s Plas kunnen uitbreiden en 

inrichten als brakke parel.”

veel zoute invloed vanuit de ondergrond aanwezig is. Dergelijke ter-
reinen zijn met weinig inspanning om te vormen tot een brakwa-
tergebied. De toevoer van zoetwater voor de teelt van aardappelen 
en wortelen is er een kostbare en arbeidsintensieve aangelegen-
heid. Bij de keuze en de inrichting moet de veiligheid gewaarborgd 
blijven en moeten boeren hun werk kunnen uitoefenen.”
Het invullen van de zeventig hectare is een meerjarenplan, ver-
wacht Brandsma. “Het zou kunnen dat we de hectares in 2017 heb-
ben ingericht. Maar je bent altijd afhankelijk van externe factoren, 
zoals grondtransacties en financiële middelen. Bij het aaneenrijgen 
van een parelsnoer langs de waddendijk is op dit moment de saam-
horigheid tussen de betrokken partijen een mooi uitgangspunt. Alle 
ondertekenaars van het convenant staan er met een positief gevoel 
in. Daarbij staan de veiligheid, de natuurwaarde en het respect voor 
boeren om hun vak op een veilige, rendabele en duurzame manier 
uit te oefenen, voorop.” 

samenwerken
Brandsma ziet het al voor zich: een toekomstbeeld waarin de 
agrarische sector, het waterschap en de natuurorganisaties samen 
meerdere binnendijkse gebieden uitzoeken en omvormen tot 
brakke natuurgebieden. Dat moeten plekken zijn die niet worden 
verstoord door extreem hoogwater en die als rust- en foerageerplek 
kunnen dienen als de kwelders onderlopen. “Je ziet dat zulke 
gebieden werken”, zegt Brandsma. “Bij springtij zit de Klutenplas 
vol met wadvogels.” Naast de inrichting van nieuwe binnendijkse 
parels is het volgens hem van belang dat er op meerdere plaatsen 
langs de rand van de Waddenzee een vrije uitwisseling plaats 
gaat vinden van vissoorten tussen zoet en zout. “Soorten als 
driedoornige stekelbaars, spiering en glasaal hebben veel baat bij 
goede, open verbindingen.”

Polder Breebaart ligt binnendijks in de 

Dollard en was in 1979 het laatste ingepol

derde stuk land van Nederland. Sinds het 

Dollardwater via een duiker onder de dijk 

weer toegang heeft tot de polder, is het een 

toevluchtsoord voor steltlopers, plevieren, 

eenden, ganzen, meeuwen en sterns, die 

er rusten, foerageren en broeden. Met het 

water komt echter ook slib mee. “Vanuit de 

Waddenzee worden enorme hoeveelheden 

slib aangevoerd”, vertelt Silvan Puijman, 

rayonbeheerder Oost. Het tegengaan van 

de slibophoping staat hoog op de agenda 

van Puijman en andere beschermers van 

dit kwetsbare gebied. De slibaanvoer werkt 

onder meer predatie door vossen in de hand. 

“Door het droogvallen en opslibben ontstaan 

natuurlijke toegangswegen tot de broed

eilanden in de polder. De broedeilanden, 

waar onder andere kluten, noordse sterns en 

visdieven broeden, zijn zo een gemakkelijk 

doel geworden voor vossen. Hebben we de 

slibtoevoer onder controle, dan snijden we 

rovers voor een groot deel de pas af. Daar

naast houden we de toegangswegen open 

voor trekvissen die vanaf de Waddenzee de 

polder intrekken en van de polder weer naar 

zee zwemmen.”

Puijman voert een proef uit om het binnen

stromende slib een halt toe te roepen. “We 

laten alleen Dollardwater binnen tijdens het 

deel van het inkomende tij dat het minste 

slib bevat. Doordat de binnenwaterstand is 

verhoogd  de instelling wordt geregeld door 

het Waterschapshuis in Veendam  krijgt 

de uitstroom van brak water een hogere 

stroomsnelheid, waardoor meer slib vanuit 

de polder wordt afgevoerd. De officiële 

meetresultaten heb ik nog niet, maar ik heb 

het gevoel dat het werkt.”

Net als bij de andere parels, gaat het behoud 

en beheer van Breebaart gepaard met een 

goed uitgedacht beleid. Het heeft een gebied 

opgeleverd dat langzaam maar zeker volwas

sen wordt. Puijman: “De polder veroudert, 

waardoor we meer oude rietkragen krijgen. 

Die trekken weer andere vogelsoorten aan, 

zoals rietzangers, karekieten en blauwbor

sten. Vorig jaar zag ik de eerste broedende 

bruine kiekendief. De schietwilgen en de 

vlierstruiken vormen mooie zangposten voor 

kneutjes en andere zangvogels. In de polder 

telden we bijna driehonderd foeragerende le

pelaars. Ik hoop dat we door het goede werk 

aan de polder omstandigheden creëren die 

het ook voor deze vogel interessant maken 

om Breebaart als broedgebied te kiezen.”

Silvan Puijman: 

‘Vorig jaar zag ik de 

eerste broedende 

bruine kiekendief.’

Kokmeeuw

LamsoorPolder Breebaart

Nieuw broedgebied in Klutenplas 

Een deel van de Klutenplas ging afgelopen 

periode op de schop. “Door het afgraven 

van het eiland in de westelijke plas is een 

open, potentieel broedgebied ontstaan voor 

koloniebroeders. We hebben ook een schel-

penstrand aangelegd om de vestiging van 

sterns en plevieren te stimuleren. Ik kan niet 

wachten tot het voorjaar”, vertelt rayonbe-

heerder Noord Arjan Hendriks. 

Je zou de Klutenplas een binnendijkse kwel-

der kunnen noemen. In het natuurgebied 

wordt een netwerk van sloten en plassen 

gevoed door brakke kwel. Het natte gebied 

is geschikt voor zoutwatervegetatie en een 

grote variatie aan vogels, die er rusten, foera-

geren en broeden. “Direct na de aanleg werd 

de Klutenplas bezocht door grote aantallen 

broedende kluten”, vertelt Hendriks. “Dat 

zijn de pioniers. Naast de kluten hebben kok-

meeuwen het gebied ontdekt.” Ook andere 

vogels weten de binnendijkse gebieden te 

vinden, zoals eenden, ganzen en verschil-

lende soorten steltlopers. Vooral wanneer 

de kwelders onderlopen bij springtij strijken 

grote groepen wadvogels er neer. Het zijn 

daarmee waardevolle hoogwatervluchtplaat-

sen, constateert Hendriks. “De broedkolonies 

trekken ook ongewenste aandacht. Er is 

sprake van predatie door vossen. Een vos 

op rooftocht kan in één nacht een volledige 

broedkolonie uitmoorden.”

De vos wordt nu met succes buiten de deur 

gehouden met behulp van een elektrisch ras-

ter. Vogels kunnen vrij in- en uitvliegen, maar 

vossen kunnen niet meer bij de broedvogels.

Kweldervegetatie

De vegetatie is volgens Hendriks minder 

opvallend dan het vogelleven, maar zeker zo 

interessant. “Bij de aanleg van de Klutenplas 

hebben we over de vorst met een mestver-

spreider van een lokale aannemer vloedmerk 

uitgereden. Dat is de ophoping van plant-

aardig materiaal van de kwelders aan de 

vloedlijn. De zaden in het vloedmerk hebben 

gezorgd voor vestiging van gewenste soor-

ten. Er groeit nu onder andere lamsoor, zilte 

schijnspurrie, zeealsem en zeekraal.” 

De aanleg en het beheer draaien om een 

optimale waterhuishouding. Hendriks: “Als 

je op een juiste wijze het waterpeil beheert, 

hebben vogels en vegetatie er altijd iets te 

zoeken. In de winter zetten we de Kluten-

plas onder water om brakke vegetaties te 

stimuleren en ongewenste plantensoorten 

te nekken. We maaien ook, om verruiging 

met onder andere distels tegen te gaan. Na 

het broedseizoen zorgen schapen voor het 

verder in toom houden van de begroeiing. 

Zo houden we het gebied open en blijft het 

aantrekkelijk voor koloniebroeders.”

Arjan Hendriks: 

‘Ik kan niet wachten 

tot het voorjaar.’

Breebaart: toevluchtsoord voor vogels



Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

dorpsvereniging Adorp. “Afgesproken is 
om de weidevogelstand goed in de gaten 
te houden, en op basis daarvan te bekijken 
of de afsluiting nodig blijft.” Dat is het 
geval, zo leert de broedvogelinventarisatie 
van de afgelopen twee jaar. “Het gaat daar 
goed met de weidevogels”, stelt Herman 
Feenstra van het Vogelinventarisatiebureau 
De Kraanvogel. Hij somt enkele resultaten 
op voor het deelgebied: “34 paar grutto’s, 
34 paar tureluurs, 38 paar kieviten, 21 paar 
scholeksters, 24 paar slobeenden en zelfs 
drie paar zomer talingen. Dat zijn leuke 
aantallen.” 

Forse toename
Feenstra heeft nog verheugender nieuws: 
de aantallen stijgen. De hoeveelheid 

broedende grutto’s, toch dé ambassa-
deur van de Nederlandse weidevogels, 
zit bij  Harssensbosch in de lift. In 2008 
broedde er nog slechts 3,3 paar per hon-
derd hectare. De laatste twee jaar Feenstra 
er vijftien paar per honderd hectare. Een 
forse toe name, zelfs meer dan een vervier-
voudiging, terwijl de grutto landelijk 
schrik barend afneemt. “De Nederlandse 
populatie daalt fors. Gebieden waar de 
grutto stabiel blijft of toeneemt, zoals hier 
bij Harssensbosch, moeten we koes-
teren.” Ook andere weidevogels zitten 
rond  Harssensbosch in de lift. Zo nam de 
krakeend de afgelopen twee jaar toe van 13 
naar 22 paar en de scholekster van 11 naar 
21 paar. “Er zaten zelfs broedende kluten”, 
vertelt Feenstra.

Half maart gaan de bruggen open, zowel 
bij de Paddepoelsterweg als bij de boerderij 
van Harssensbosch. Open betekent 
hier: dicht, want fietsers en wandelaars 
kunnen er daarna niet meer overheen. 
Een kleine vijfhonderd meter fietspad 
komt dan toe aan de natuur. Weidevogels 
krijgen er vrij spel om te broeden. Toen 
het Groninger Landschap het fietspad in 
2006 aanlegde was van meet af aan de 
insteek: graag een fietspad, zodat mensen 
van de natuur kunnen genieten, maar 
in het reservaat staan de weidevogels 
voorop. “Vandaar het besluit: wel een pad, 
maar niet tijdens het broedseizoen”, legt 
Arjan Hendriks, beheerder rayon Noord 
van Het Groninger Landschap, uit. Over 
de afsluiting overlegt hij geregeld met de 

Grutto
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afsluiten werkt
Dat de weidevogels rond Harssensbosch 
in de lift zitten, ging bepaald niet vanzelf. 
Hendriks: “De afgelopen jaren is hard 
gewerkt om het gebied speciaal voor de 
weidevogels in te richten. Zo houden 
honderden stuwen en dammen het regen-
water langer vast, waardoor het waterpeil 
vanaf het najaar tot in het late voorjaar 
hoger staat.” De weidevogels profiteerden. 
“Weidevogels houden van natte delen 
met plasdras, waar volop regenwormen te 
vinden zijn. Juist daar vond ik de meeste 
broedende vogels. Er dook zelfs een paartje 
geoorde futen op. Regenwormen doen het 
ook goed in weilanden die worden bemest 
met ruige stalmest”, aldus Feenstra. Zijn ad-
vies over het fietspad: “Het pad doorsnijdt 
het reservaat. Rust is er cruciaal. Ik zag 
kuikens over het fietspad lopen. Vlak naast 
het pad broedde een knobbelzwaan.”

Verstoringsafstand
Expert op dit terrein is Ernst Oosterveld, 
weidevogelecoloog van het onderzoeks-
bureau Altenburg & Wymenga. Voor een 
fietspad houdt hij een verstoringsafstand 
aan van vijftig meter aan weerszijden, dus 
honderd meter in totaal. “Dat is een gemid-
delde”, benadrukt hij, “waarbinnen we 
beduidend lagere dichtheden van nesten 
vinden. Er kan naast een pad een scholek-
ster broeden, maar dat is de uitzondering 
die de regel bevestigt.” 
Broedende weidevogels zijn volgens 
Oosterveld erg alert. “Bij elke fietser of 
wandelaar gaan de ouders, vooral als er 
jongen zijn, de lucht in en slaan ze alarm. 
Ondertussen koelen de eieren af en blijft 
het nest onbeschermd achter. Komen de 
eieren uit, dan is het gevaar niet geweken. 

De eerste tien dagen kunnen kuikens niet 
zelf hun lichaam op temperatuur houden. 
Ze moeten regelmatig opwarmen onder de 
vleugels van de ouders. Worden de ouders 
afgeleid, dan zijn de jongen onbeschermd.” 
Niet alleen fietspaden verstoren, ook woon-
wijken en wegen. Een provinciale weg, 
zoals de N361 even verderop, neemt volgens 
Oosterveld een forse hap uit het reservaat. 
Feenstra’s kaarten laten het desastreuze 
effect zien: in een groot deel langs de weg 
vond hij geen enkele weidevogel. 

door het hart
Open weilanden, zoals bij Harssensbosch, 
zijn schaars, zegt Oosterveld. “Het fietspad 
loopt door het allerbeste deel, door het hart 
van het reservaat. Het ligt lager, en is natter. 
Daar verwacht ik de hoogste aantallen, mits 
de vogels niet worden verstoord.” Ooster-
veld en Feenstra vinden Gert-Jan Stoeten 
aan hun zijde. Stoeten is weidevogelco-
ordinator van de Vereniging Duurzame 
Landbouw Stad & Ommeland. De agrari-
sche natuurvereniging is door de provincie 
aangewezen als gebiedscoördinator. Gere-
geld zit Stoeten met boeren, vrijwilligers en 
Het Groninger Landschap om tafel. “Zonder 
samenwerking kom je nergens. Willen 
we de grutto behouden in Nederland, dan 
moet alles kloppen: bemesting, maaien, 
mozaïekbeheer, nestbescherming, monito-
ren, predatoren, verstoring, echt alles. Ons 
gaat dat relatief goed af. Hét probleem waar 
grutto’s mee kampen, is dat te weinig grut-
tojongen groot worden. Op den duur sterft 
een populatie dan uit. In meerdere van 
onze gebieden, waaronder Harssensbosch, 
overleven voldoende kuikens, waardoor 

onze gruttopopulaties stabiel blijven. Dat is 
harstikke goed.”

ambitieus 
In de keuze om het fietspad af te sluiten, 
kan Stoeten zich vinden. Hij wijst erop dat 
niet alleen dit pad, maar vele vogelreser-
vaten in Nederland tijdens broedseizoen 
afgesloten worden. “Wegen, sporen en 
bebouwing hebben al veel open ruimte 
weg gesnoept. De resterende open gebieden 
moeten we koesteren. We moeten ambiti-
eus zijn. Stabiel is niet genoeg, we moeten 
groeien. Er kan een schepje bovenop; met 
ouderwetse landbouw, kleinschalig maaien, 
beter faunabeheer, vaste stalmest en vooral 
rust. Kies je voor weidevogels, dan moet je 
rust creëren. Bij Harssensbosch doen ze echt 
álles om het de weidevogels naar hun zin te 
maken. Er is enorm geïnvesteerd. Dichthou-
den van het pad is daarom op dit moment 
terecht, vanuit de weidevogels gezien.” 
Op de langere termijn ziet Marco Glastra, 
directeur van Het Groninger Landschap, wel 
kansen om het fietspad het hele jaar open te 
laten. “De grutto’s hebben zich de afgelopen 
jaren over een veel groter gebied verspreid. 
Blijft dat zo en verbetert het broedsucces, 
dan kan het fietspad wellicht binnen enkele 
jaren open. Bezoekers kunnen dan ook in 
het voorjaar van het prachtige natuurgebied 
genieten.”

Gert-Jan Stoeten: 

‘Kies je voor 

weidevogels, dan 

moet je rust creëren.’

Negen maanden lang is het geweldig fietsen en 
wandelen over het fietspad door het Rietdiep-
gebied bij Harssensbosch. Drie maanden per jaar 
gaat het pad dicht, tijdens het broedseizoen. 
Spijtig voor recreanten, maar noodzakelijk 
voor weidevogels, zo stellen experts. ‘Het pad 
doorkruist één van de weinige gebieden in 
Nederland waar de grutto toeneemt. 
Daar moeten we zuinig op zijn. ’
Over een paar jaar kan het fiets-
pad mogelijk wel het hele 
jaar openblijven.

Grutto’s mijden Fietspaden

Kievit



De overgrote meerderheid (maar liefst 92%) 
is van mening dat Het Groninger Land-
schap zich moet richten op bescherming 
van het landschap, dus natuur én cultuur. 
Slechts 8% vindt dat de focus toch vooral 
op natuur moet liggen. Een duidelijke op-
roep om ons werkveld breed te houden. Een 
forse meerderheid (62%) vindt ook dat Het 
Groninger Landschap niet moet kiezen tus-
sen aankopen of belangen behartigen, maar 
het beide moet doen. In de praktijk liggen 
deze zaken in elkaars verlengde. Over de 
afweging tussen natuur en openstelling 
wordt genuanceerd gedacht: 79% vindt dat 
we hier een goede balans in moeten vin-
den. Er zijn ook uitgesproken standpunten: 
12% vindt bijvoorbeeld dat de natuur altijd 
voorrang moet krijgen, 9% vindt juist dat 
alle terreinen opengesteld moeten zijn.

liefdesverklaringen 
Op de vraag hoe we moeten reageren op 
bezuinigingen, springen twee oplossingen 

eruit: zorgen voor meer eigen inkomsten 
(63%) en zorgen voor meer donaties en 
sponsors (62%). Daar gaan we ons best voor 
doen. Deze vraag levert ook vele suggesties 
op. ‘Meer samenwerken’ wordt daarbij het 
meest genoemd.
Bescherming van natuur en landschap is de 
belangrijkste reden om Beschermer van Het 
Groninger Landschap te zijn (60%), gevolgd 
door onze bijdrage aan een mooie leefom-
geving (40%). Deze vraag gaat gepaard met 
enkele liefdesverklaringen voor Groningen 
en haar prachtige landschap. U kent ons 
vooral van de bezoeken aan onze natuur-
gebieden en gebouwen (78%) en van ons 
tijdschrift (71%). Ruim een derde komt ook 
wel eens in één van onze bezoekerscentra.

Gewetensvraag
Op de gewetensvraag of u Het Groninger 
Landschap extra zou willen steunen, ant-
woordt slechts 26% met ‘nee’. De ja-stem-
mers denken vooral aan een hogere donatie 

(38%), het aanmelden van een nieuwe 
Beschermer (19%) of door een eenmalige 
gift (12%). Dat geeft hoop voor de toekomst. 
U heeft ook wensen: 31% wil graag een in-
formatieavond in de eigen regio, eveneens 
31% zou graag landschapsproducten willen 
kopen en 26% wil deelnemen aan speciale 
excursies voor Beschermers. Ruim 20% 
geeft een eigen suggestie, waarbij varianten 
op ‘het is goed zo’ in de meerderheid zijn. 
Vlees van blaarkoppen wordt regelmatig 
genoemd, maar ook digitale nieuwsbrieven 
en verhuur van kleine vakantiewoningen.

samenwerken
Samenwerken moeten we als het aan u 
ligt vooral met de collega-organisaties 
(69%), maar zeker ook met de boeren 
(62%) en met de inwoners van Groningen 
(49%). Overheden en bedrijfsleven scoren 
iets lager, maar nog altijd met 45%. Het 
gemiddelde rapportcijfer dat u aan Het 
Groninger Landschap geeft is een 8,1! U 
begrijpt dat deze hoge waardering ons goed 
doet. 
De uitkomst van de enquête beschouwen 
wij als een hart onder de riem, maar ook 
als een stimulans om de band met onze 
Beschermers aan te halen. Iedereen die 
heeft gereageerd: hartelijk dank. Uit alle 
inzendingen hebben we één ‘winnaar’ 
getrokken die een midweek of weekend in 
één van onze vakantiehuisjes mag logeren. 
De gelukkige is Pauline Kruiger uit Bierum. 

Ruim zeshonderd mensen namen de moeite om de enquête in 
te vullen uit de vorige Golden Raand. Een prachtige respons 
die getuigt van een grote betrokkenheid bij onze Beschermers. 
Opvallend veel inzenders beantwoordden niet alleen de vragen, 
maar deden ook suggesties. We geven een overzicht van de 
uitkomsten.

‘Ga zo door!’
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Tekst Marco Glastra   Fotografie Omke Oudeman

Het werk van Stichting Het Groninger landschap wordt mede 
mogelijk gemaakt door steun van de (lokale) overheid, de nationale 
Postcode loterij, vrienden (bedrijven en sponsoren) en Bescher-
mers (donateurs). Stichting Het Groninger landschap is in bezit 
van het cBf-Keur, een onafhankelijk keurmerk voor verantwoorde 

werving en besteding van fondsen.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij is vriend geworden van Het Groninger 
Landschap. Ze zijn daartoe een vriendenovereenkomst aangegaan waarin onder 
meer is opgenomen dat twee keer per jaar een activiteit georganiseerd wordt 
voor medewerkers van de NAM. www.nam.nl

Gallagher Europe BV is vriend geworden van Het Groninger Landschap. Galla-
gher is het grootste kwaliteitsmerk in elektrische afrasteringen. De producten 
van Gallagher worden vanuit een agrarische visie ontwikkeld en getest door 
gebruikers. www.gallaghereurope.com

€ 2500,- mevrouw K. van Oord-Damminga - De Bilt - t.b.v. Reitdiepgebied.
€ 680,- De heer en mevrouw G.A. Biezeveld-Dikshoor - Haren t.b.v. waterhuis-

houding Oosterpolder. 
€ 235,- Save our planet - Groningen
€ 175,- Grontmij Nederland B.V. - Haren
€ 150,- Wirwar spellen & puzzels - Groningen
€ 100,- dhr./mevr. K. Brunt - Haren

NAM

GALLAGHER EUROPE BV

GiFTEN/DONATiEs/LEGATEN
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Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, herstellen 
en in stand houden van het karakteristieke landschap, de 
natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Groningen. 
Wilt u een gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer 
ING 677.61.79.09 ten name van Het Groninger Landschap 
in Haren. Bij grotere giften kunt u meepraten over wat we 
met uw geld doen. Voor meer informatie daarover kunt u 
contract opnemen met Luut Jan Sterenberg via 050-3135901 
of lj.sterenberg@groningerlandschap.nl

Marco Glastra



 

het GroninGer landsChap Beheert 
huize welteVreden     

Sinds begin dit jaar beheert Het Groninger Landschap een nieuw monu-
mentaal rijksmonument, namelijk Huize Weltevreden in Haren. Het pand 
aan de Rijksstraatweg dateert uit 1806. ‘Ik wil en begeer, dat op mijn buiten-
plaats Weltevreden te Harenermolen, een huis van weldadigheid zal worden 
gesticht, bestemd tot verpleging van behoeftige weezen, oude  mannen en 
oude vrouwen.’ Deze tekst in een testament uit 1865 maakt dat het pand 
bijna anderhalve eeuw later nog steeds wordt bewoond door senioren en 
alleenstaanden. In het complex bevinden zich twaalf appartementen voor 
mensen boven de vijftig jaar. “Dat blijft zo”, benadrukt Douwe van der Zee 
van Het Groninger Landschap. Hij vergelijkt het monument met de vele hof-
jes en gasthuizen in de stad Groningen. “Armenzorg was vroeger een plicht 
voor de beter gesitueerden. Veel gasthuizen stonden ook onder leiding van 
geestelijken. Wij zorgen dat het oorspronkelijke doel van Huize Weltevreden 
overeind blijft.”

Cultureel erfgoed
De laatste jaren richt Het Groninger Landschap zich in toenemende mate op 
de Groningse cultuurhistorie. “Door de aankoop van molens en boerderijen 
willen we een grotere rol spelen bij het in stand houden van ons cultureel 
erfgoed. Deze verwerving past naadloos in dit streven. Huize Weltevreden 
is een belangrijk beeldbepalend cultuurhistorisch gebouw, met een rijke 
 traditie. Van 1964 tot 1966 heeft dit tehuis nog een uitbreiding gekregen aan 
de achterzijde naar plannen van P.L. de Vrieze. Wij zorgen voor het onder-
houd, de verhuur en de exploitatie. Voor de tuin maken we een plan om het 
op te knappen. Verder verandert er voorlopig weinig.” 
Begin januari nam Het Groninger Landschap zitting in Stichting Wel te-
vre den. De stichting bestaat sinds het opmaken van het testament in 1865. 
Vele voogden en rentmeesters gingen Het Groninger Landschap voor. Lange 
tijd maakte een lid van de familie Noordhoff deel uit van de stichting. De 
eerste was Popko Noordhoff, oprichter van de nog bestaande uitgeverij in 
 Groningen. Zijn nazaten namen het stokje over. 

Het Groninger Landschap heeft een 
primeur: als eerste natuurorganisatie 
in Nederland zijn vier jeugdboswach-
ters aangesteld. Jeugdboswachters zijn 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar die de 
beheerders van Het Groninger Land-
schap helpen. Ze voeren taken uit als 
monitoring, controle van het waterpeil 
en hulp bij evenementen. De vier jeugd-
boswachters beginnen bij het Reitdiep 
en het Zuidlaardermeer. De primeur 
zorgde voor veel media-aandacht, 
onder meer in regionale kranten en 
het Jeugdjournaal. Door de publiciteit 
hebben zich inmiddels twintig jongeren 

aangemeld om als jeugdboswachter 
aan de slag te gaan. “We verwachten dat 
de jeugdboswachters heel waardevol 
worden in het huidige beheer”, vertelt 
Michel van Roon, coördinator jeugd-
educatie van Het Groninger Landschap. 
“De jeugdboswachters wonen dichtbij 
het natuurgebied en zien en horen 
vaak meer dan onze beheerders. Ze zijn 
onze extra ogen en oren in het veld.” De 
jeugdboswachters krijgen dienstkle-
ding van Het Groninger Landschap en 
ze tekenen een overeenkomst. Jaarlijks 
komen de jeugdboswachters bij elkaar 
om ervaringen uit te wisselen.

 

bakken, fossiele haaientanden zoeken 
en een nachtdierentent. Op een podium 
treedt verhalenverteller Erik van Dort 
op, geeft illustrator Erik van Ommen een 
cursus vogels tekenen, en presenteert 
Nico de Haan een vogelquiz. Buiten is 
de culturele markt, waar tal van regio-
nale organisaties hun streekproducten 
aanbieden.

Landgoed Ewsum organiseert op 25 mei een 

grote streekproductenmarkt. Deze markt trekt 

de laatste jaren zo’n zeshonderd bezoekers. 

Dit jaar is de dag mede georganiseerd voor 

onze Beschermers. Naast de markt verzorgen 

we een lezing over Ewsum, een wandeling over 

het terrein en diverse jeugdactiviteiten. Aan 

het programma wordt nog hard gewerkt, maar 

alle Beschermers zijn van harte welkom. Meer 

informatie is te vinden via de website van Het 

Groninger Landschap: www.groningerland-

schap.nl.

VOORjAAR OP EWsUM 
VOOR BEscHERMERs

Het weekend van zaterdag 22 en zon-
dag 23 juni staat in het teken van het 
 Midzomerfestival. Voor de derde keer 
vindt deze succesvolle activiteit plaats 
bij Buitenplaats Reitdiep in Noorder-
hoogebrug. Voor het hele gezin valt er 
weer veel te beleven. Met tal van doe-
activiteiten, zoals braakballen pluizen, 
waterbeestjes uit de sloot vissen, brood 

eerste jeuGdBoswaChters aan de slaG

het GroninGer landsChap 
orGaniseert derde midzomerFestiVal

Ewsum
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HET GRONiNGER 
LANDscHAP HERsTELT 
WiERDE OLDENZijL 

Het Groninger Landschap heeft een aantal 

bomen bij de wierde Oldenzijl, vlakbij 

Winsum, gekapt. Door de kap krijgen de 

meidoornstruiken meer ruimte. De werk zaam

heden maken onderdeel uit van het project 

‘Herstel wierde Oldenzijl’ en zijn uit gevoerd 

door Landschapsbeheer Groningen. Later dit 

jaar wordt op de wierde de verdwenen fruit

boomgaard en de deels gedempte gracht 

hersteld. Het project is mede mogelijk gemaakt 

door een bijdrage vanuit Regio GroningenAssen 

en de provincie Groningen.

ExPOsiTiE sPREKENDE 
OGEN - ANTjE sOLF

In de Widde Meuln aan de Boltweg 16 in Ten Boer 

exposeert Antje Solf. Zij schildert realistisch 

met abstracte accenten. Het werk van Solf is 

geïnspireerd door de natuur met al haar kleuren, 

vormen en structuren. Haar werk kenmerkt zich 

door de sprekende ogen, die ze op een spran

kelende wijze tot leven weet te brengen. De 

expositie is geopend van zaterdag 6 april t/m 

8 juni 2013 van 13.00 tot 17.00 uur. Meer info: 

info@widdemeuln.nl.

scHEEPVAARTTOcHTEN

De data voor de scheepvaarttochten met de 

ZK4, de boot van het Visserijmuseum, over het 

Reitdiep zijn: 8/9 juni, 15/16 juni, 13/14 juli, 27/28 

juli, 24/25 augustus en 7/8 september. Voor meer 

informatie: Noordelijk Scheepvaartmuseum, 

0503122202.
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Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

harmonie met omgeving 
Ruim tien jaar geleden zag dit gedeelte 
van het beekdal van de Hunze, aan de 
oostkant van het Zuidlaardermeer, er nog 
heel anders uit. Boeren teelden er hun 
aardappelen, bieten en graan. Al voor de 
eeuwwisseling rezen plannen om er een 
natuurgebied van te maken en zo Leinwijk 
bij het ecosysteem van het Zuidlaardermeer 
te betrekken. Het zou een vloedmoeras 
moeten worden zoals dat hier van ouds-
her was, een zo natuurlijk mogelijk 

overstromingsgebied. Een proeftuin waar 
wisselende waterstanden en stromingen 
van invloed zijn op planten en dieren en op 
de waterkwaliteit in het terrein.
Terwijl de natuurontwikkelaars hun ideeën 
uitwerkten, streek het Japanse bedrijf 
Kikkoman neer op het industrieterrein 
De Vosholen in Sappemeer. De bouw van 
een fabriek staat voor veel Japanse bedrij-
ven en zeker voor Kikkoman echter nooit 
op zich, legt directeur Ushijima uit. Naar 
goed Japans gebruik streeft Kikkoman naar 

Langs het natuurgebied stroomt de Leine. 
Een pad langs het water leidt naar de 
windmolen die het waterniveau in Leinwijk 
op het gewenste peil houdt. De zwakke 
wind geeft de molen vrijaf, slechts af en 
toe komen de wieken loom in beweging. 
Hoog boven in de lucht snatert een vlucht 
Canadese ganzen luidruchtig over. 
In deze verstilde omgeving is dr. Shigeomi 
Ushijima een opvallende verschijning. 
Nette schoenen, een keurig pak, lederen 
handschoenen aan de handen. Wie niet 
beter weet zou denken dat de Japanner 
hier verdwaald is. Niets is minder waar. 
De directeur van de Kikkoman-fabriek in 
Sappemeer kent dit gebied op zijn duimpje. 
Dit is ook een beetje zijn terrein. “Ik hou 
erg van de natuur hier”, zegt Ushijima. Hij 
komt graag in Leinwijk. Liefst in de zomer 
trouwens, wanneer de kou verdreven is, de 
dagen lang zijn en hij vanuit zijn favoriete 
stek, de vogelkijktoren, de zon achter de 
westkant van het Zuidlaardermeer kan zien 
zakken.
Voorbij het klaphek, dat het grazend 
vee binnen de omheining houdt, veegt 
Ushijima met zijn handschoen de vorst van 
de informatieborden. Bij de molen blijft 
hij staan en wijst op het bord met daarop 
de naam van het stalen bouwwerk: Molen 
Kikkoman, zo genoemd door Het Groninger 
Landschap als bewijs van dank voor de 
ondersteuning door het bedrijf.

Directeur dr. Shigeomi Ushijima en 

management secretaresse Petra Meulenberg

Mede dankzij de inzet en steun van het Japanse bedrijf 
Kikkoman ligt het natuurterrein Leinwijk aan de oostoever 
van het Zuidlaardermeer er prachtig bij. De inrichting van 
Leinwijk als proeftuin voor de natuur is een fraai voorbeeld van 
de samenwerking die Het Groninger Landschap zoekt met het 
regionale bedrijfsleven. Onlangs heeft Kikkoman toegezegd het 
beheer van het gebied nog eens vijf jaar te ondersteunen.

natuur als VisiteKaartje 
Voor BedrijVen

K i K K o m a n  o n d e r S T e u n T  l e i n w i j K

harmonie met de omgeving. “Wij zijn ons 
er zeer van bewust dat er meer is dan al-
leen productiecijfers en winst. Vanuit die 
filosofie wil Kikkoman participeren in de 
lokale gemeenschap. We willen als bedrijf 
iets teruggeven aan de omgeving.” 
Het zit diepgeworteld in de Kikkoman-
bedrijfscultuur, aldus Ushijima. Al is de 
Kikkoman-vestiging in Sappemeer flink 
‘vernederlandst’, toch geldt binnen de on-
derneming de strikte gedragscode die door 
het Japanse moederbedrijf is opgesteld. 
Zo stelt regel 6: ‘Wij respecteren de goede 
culturen, tradities en gewoonten van elke 
gemeenschap, en dragen met behulp van 
onze bedrijfsactiviteiten bij aan de ontwik-
keling van de maatschappij om daarmee 
een betrouwbare ‘inwoner’ te zijn. Wij 
ontwikkelen een kosmopolitische wijze 
van denken en nemen actief deel aan het 
sociale- en vrijwilligersleven.’
Om deze redenen participeert Kikkoman 
ook in een boomplantproject nabij het 
Drentse Hijken, steunt het bedrijf het Rem-
brandthuis in Amsterdam en financiert ze 
de leerstoel Aziatisch-Europese Intercultu-
rele Dynamiek aan de Universiteit Leiden. 
Zo gaat dat in het thuisland eveneens, waar 
de onderneming een reeks educatie- en 
cultuurprojecten ondersteunt. 

Vertaalmachientjes
In de omgeving van Hoogezand zocht 
Kikkoman een geschikt project waarin het 
element ‘water’ een hoofdrol zou vervullen. 
Water omdat het een van de vier ingrediën-
ten van Kikkomans sojasaus is, naast tarwe, 

soja en zout. Niet meer en niet minder. 
Water werd de link tussen het bedrijf en 
zijn omgeving. Het moest bovendien iets 
tastbaars zijn waar de mensen uit de regio 
iets aan zouden hebben. In het project 
Water over Wolfsbarge, zoals het aanvan-
kelijk werd genoemd, kwamen Kikkomans 
wensen samen.
“Ik zie ons er nog staan”, zegt Jelle Brands-
ma die voor Het Groninger  Land schap bij 
het project betrokken was. “Midden in het 
aardappelveld probeerden we de Japan-
ners duidelijk te maken waar afgegraven 
zou worden, wat onder water zou lopen en 
wat het voor de natuur zou betekenen. Zij 
 waren ondertussen druk met hun vertaal-
machientjes in de weer om er wat begrijpe-
lijks van te maken.”
De herinrichting van het gebied startte 
in 1999 en in 2002 besloot Kikkoman het 
project te ondersteunen met jaarlijks een 
aanzienlijke bijdrage. Het bedrijf laat Het 
Groninger Landschap vrij in de besteding 
ervan en met de inrichting van het gebied 
heeft Kikkoman evenmin bemoeienis. 
“Groninger Landschap happy, dan Kikko-
man happy”, vat directeur Ushijima kern-
achtig samen. Kortgeleden heeft Kikko-
man de verbintenis voor nog eens vijf jaar 
verlengd.
Het Groninger Landschap steekt een be-
langrijk deel van het bedrag in het onder-
houd van de windmolen, laat Brandsma 
weten. Een ander deel gaat naar het beheer 
van het natuurgebied. Al ziet Kikkoman de 
inrichting van Leinwijk als een zaak van 
Het Groninger Landschap, het bedrijf toont 

wel haar betrokkenheid bij de ontwikke-
ling ervan. Zo is er eens per half jaar een 
overleg waarin Kikkoman op de hoogte 
wordt ge bracht van de stand van zaken in 
het natuur gebied. 
Het Groninger Landschap hecht veel waar-
de aan de financiële steun en de betrok-
kenheid van Kikkoman, stelt Brandsma 
dankbaar, maar even belangrijk is dat op 
deze wijze de link wordt gelegd tussen 
natuurontwikkeling en het regio nale be-
drijfsleven. “Ondernemingen kunnen veel 
betekenen in het beheer en onderhoud van 
natuurterreinen”, aldus Brandsma. “Voor 
bedrijven is het een prima manier om zich 
te profileren. Zoals Kikkoman met ons het 
project Leinwijk aanpakt kan voor veel 
bedrijven een voorbeeld zijn.” 

Visitekaartje
Kikkoman zelf ziet Leinwijk ook als een 
visitekaartje. In het Environmental Report, 
het milieujaarverslag dat het Japanse 
hoofdkantoor uitgeeft, wordt het project 
zelfs als een voorbeeldproject genoemd. 
“We willen het graag laten zien. Komen er 
gasten uit Japan, dan neem ik ze vaak mee 
naar Leinwijk”, zegt directeur Ushijima. 
Afgelopen zomer liep hij er nog met de 
Chief Operations Officer, een van de hoogste 
mannen van de Kikkoman Corporation uit 
Japan. Bij de molen liepen ze er wandelaars 
tegen het lijf die zich enthousiast toonden 
over wat Kikkoman voor Leinwijk doet. 
“Daar was onze COO heel blij mee”, lacht 
Ushijima.
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Shigeomi Ushijima: 

‘We willen als bedrijf 

iets teruggeven aan 

de omgeving.’

Molen bij 

Leinwijk



          

          

Dollardvaartocht naar zandplaat Hond in de Eems
Tijd: 9.30 - 14.30 uur; vertrekpunt: Haven Termunterzijl.

U komt met de ‘Boschwad’ aan bij het droogvallen van de plaat, waar 
u aan de basis staat van een van de belangrijkste voedselketens ter 
wereld. Ter plekke zullen onze gidsen u meenemen op expeditie, om 
dit met eigen ogen te zien en voelen. Een unieke kans om rond te 
lopen op de plaat, genaamd Hond. Deze vaartocht is ook erg leuk voor 
gezinnen met jonge kinderen. Vergeet uw verrekijker niet. Vooraf aan-
melden via info@groningerlandschap.nl of 050-5892714. De kosten 
bedragen € 20,00 voor Beschermers, € 22,50 voor Niet-Beschermers 
en € 13,50 voor kinderen.

ZONDAG 30 jUNi

                   
Nationale Molendag 2013
In heel Nederland zetten molenaars van ruim negenhonderd molens 
één of beide dagen de deuren van hun molen open voor het publiek. 
Natuurlijk doen ook de molens van Het Groninger Landschap mee. 
De Molendag is een ideale gelegenheid voor jong en oud om de 
molens, die zo’n belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling 
van Nederland, van nabij te bekijken en te beleven. De dagen staan in 
het teken van de vrijwilligers die de molens draaiende houden. Voor 
meer informatie: www.molendagen.nl. Kijk voor een totaaloverzicht 
van de molens van Het Groninger Landschap op www.groningerland-
schap.nl/eropuit/molens. 

Eieren zoeken met GPS  
Tijd: 13.00 - 15.00 uur, vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 
96, 9681 AJ, Midwolda. 

Per gezin of groep van ongeveer vier mensen gaan we aan de hand 
van coördinaten en eventueel een kompas kijken of we de eieren 
die door de paashaas zijn verstopt kunnen vinden. Leeftijd is vanaf 
zeven jaar. Vooraf aanmelden via info@groningerlandschap.nl of 
050-5892714.
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Natuur als verdedigingswerk
Tijd: 13.30 - 16.30 uur; vertrekpunt: Informatiepunt van Het Groninger 
Landschap in de vesting, Bisschopsweg 1, 9545 PK, Bourtange.

Cultuurhistorie ‘opsnuiven’ kan tijdens de wandeling over de Solda-
tendijk en door het gebied rondom vesting Bourtange. Wandelaars 
krijgen te horen hoe zand en water het land tegen de vijand bescherm-
den. De gidsen vertellen ook over de periode dat het Bourtanger Moor 
droogviel en hoe de mensen de Natte Horizon weer lieten ontstaan.

Fietstocht door het veelzijdig Westerkwartier  
Tijd: 13.30 - 17.00 uur; vertrekpunt: Boerderij Cazemier, Hoofdstraat 27, 
9356 AT, Tolbert.

We fietsen door het afwisselende landschap van het Westerkwartier. 
Onderweg wordt er op een aantal punten uitleg gegeven over het land-
schap. Deze fietstocht is circa 20 kilometer lang. Wij adviseren uw 
verrekijker mee te nemen.

LAATsTE ZONDAG VAN DE MAAND

Groninger Molenweekend 2013
De molens zijn dit weekend open voor publiek. De aanwezige mo-
lenaar legt de bezoekers uit wat er allemaal bij komt kijken om een 
monumentale molen te laten draaien. Bovendien zijn er in en rond 
een aantal molens diverse activiteiten. Kijk voor meer informatie: 
www.groningerlandschap.nl.

ZATERDAG 8 EN ZONDAG 9 jUNi 

Eetbare Natuur 
Tijd: 14.00 - 16.00 uur; vertrekpunt: Coendersborch, Oudeweg 15-17, 
9364 PP, Nuis.  

Tijdens deze excursie verzamelen we eetbare planten, die vaak 
onkruid genoemd worden, maar goed eetbaar zijn en soms zelfs erg 
lekker. Ergert u zich aan zevenblad of paardenbloemen in uw tuin: 
eet ze op. Tijdens deze excursie gaan we de planten zoeken, bereiden 
en proeven. Doe mee en laat u verrassen.

ZONDAG 26 MEi

Struinen langs de Dollard
Tijd: 12.00 uur; vertrekpunt: Bezoekerscentrum Buitenplaats Reidehoeve, 
Dallingweersterweg 30, Termunten.

Het Dollardteam gaat iets nieuws doen: elke laatste zondag van de 
maanden april, mei, september, oktober en november verzorgt het 
team een jeugdexcursie. De eerste is op zondag 28 april. Wat er exact 
gaat gebeuren, staat niet vast. Dat maakt het juist spannend. “We 
gaan de hort op, dat is zeker, met een paar van onze gidsen”, vertelt 
Ger Meuken, coördinator van het jeugdeducatieteam. Waarheen? 
“Misschien naar de polder Breebaart, de dijk op, of naar de kwelders. 
We zien wel wat de middag ons brengt. Een echte ontdekkingstocht 
dus. Onderweg komen we altijd leuke dingen tegen.” De excursies 
zijn gericht op de jeugd, maar ouders, opa’s, oma’s en kennissen zijn 
van harte welkom. “Als ze maar twee uur kunnen sjouwen. En dat 
geldt ook voor de kinderen. Neem dus laarzen of stevige waterdichte 
schoenen mee, en kleding wat vuil mag worden.” Die middag gaat 
ook het veldlaboratorium bij De Reidehoeve open. “Na de wandeling 
bekijken we daar onze vondsten. Spectaculair is bijvoorbeeld om 
kiezelwieren onder de microscoop te leggen.” 
Het jeugdeducatieteam kan deze excursies organiseren, omdat het 
team stevig is uitgebreid. “Naar aanleiding van het themanummer 
jeugd van de Golden Raand hebben maar liefst zes nieuwe vrijwil-
ligers zich aangemeld. Onze groep telt nu elf vrijwilligers.” Geef je 
snel op, want er is een maximum aantal deelnemers voor deze tocht. 
Mail daarom vooraf naar info@groningerlandschap.nl of bel naar 050 
5892714. 

          

          

Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, molenliefhebbers,
kinderen die doe-activiteiten in de natuur zoeken, uilenballen willen pluizen,
nestkasten controleren of met netjes willen zien wat er in sloten leeft en groeit,
organiseren de vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap activiteiten en
evenementen. Op onze website www.groningerlandschap.nl is een totaaloverzicht
te vinden. Op de site worden de laatste veranderingen bijgewerkt en kunnen
routebeschrijvingen worden gedownload. In de Golden Raand plaatsen we een selectie
van de activiteiten. Alle molens van Het Groninger Landschap zijn open voor publiek.

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 MEi 
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Eieren zoeken 
Tijd: 11.00 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103, 9738 
AD, Groningen.

Help ons de eieren te vinden! Vooraf aanmelden voor 28 maart via 
reitdiep@groningerlandschap.nl of 050- 5892714. 

Een kijkje in de nieuwe wereld van ‘Wolfsbarge’
Tijd: 10.00 - 12.00 uur; vertrekpunt: Tapijtboerderij aan de Woldweg in 
Kropswolde.

Het Zuidlaardermeer is uitgebreid met een nieuw natuurgebied, 
namelijk Wolfsbarge, waar vele soorten vogels foerageren. Deze acti-
viteit is vanaf tien jaar. De wandeling met onze gidsen wordt gemaakt 
over het nieuw aangelegde fietspad, welke een prachtig uitzicht geeft 
over dit nieuwe gebied.

ZONDAG 31 MAART  

MAANDAG 1 APRiL

ZATERDAG 13 APRiL

ZATERDAG 27 APRiL EN 18 MEi

Excursie Eendenkooi 
Tijd: 10.00 - 11.00 uur; vertrekpunt: Waterschapsgebouwtje na huisnum-
mer 24, in Hornhuizen. 

Eendenkooi Nieuw Onrust ligt vlakbij zee en is een zogenaamde 
zeekooi. Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aanbevolen.

ZONDAG 9 jUNi

ZONDAG 30 jUNi
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Krooneenden Wilde zwanen

Grauwe franjepoot

Zwarte specht

Velduil op de kwelders
De velduil is één van de bijzondere soorten 
op de kwelder. Anders dan zijn collega-
uilen is de velduil ook overdag actief. De 
vogel heeft iets mysterieus, wanneer hij 
over de kwelders scheert op jacht naar veld-
muizen. Velduilen zijn echte zwervers. Op 
zoek naar goede muizengebieden leggen ze 
grote afstanden af. Afgelopen jaar broedde 
een velduil op de kwelder van Het Gronin-
ger Landschap aan de Noordkust. Hopelijk 
dit jaar weer.

smelleken in Klutenplas
Het smelleken is een stiekemerd. Zeldzaam 
is de kleine roofvogel niet, maar hij wordt 
weinig gezien. Anders dan zijn collega-
valk, de torenvalk die hoog en opvallend 
in de lucht bidt, scheert deze mini-valk 
laag boven de grond. Het liefst langs 
slootkanten, waar kleine vogels hem 
niet zien. Lenig en snel achtervolgt het 
smelleken ze soms zo lang, dat de vinken 
en gorzen uitgeput raken. Voor wie goed 
oplette: afgelopen winter vloog bij de 
Klutenplas een smelleken.

colofon

Golden Raand, lente 2013. 
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Krooneenden in de ennemaborgh
Krooneenden zijn een veelkleurige verschijning, vooral de 
mannetjes. Met hun oranjerode kop, vuurrode snavel, zwarte 
nek, bruine rug en witte flanken. Door zijn veren op zijn hoofd 
op te zetten, krijgt hij een imposante kop. Net een kroontje. 
Op de natuurplas bij de Ennemaborgh zat een krooneend. Hij 
dook geregeld, op zoek naar kranswieren, het hoofdvoedsel van 
krooneenden. Dat de krooneend er zat, betekent dat er kranswieren 
groeien. En kranswieren vertellen ons dat het water schoon is. Dat 
maakt de waarneming nóg specialer. 

Grauwe franjepoot op kwelder
Op de Dollardkwelders is een grauwe franjepoot ontdekt, een 
een zeldzame vogel in onze provincie met jaarlijks vijf tot tien 
waarnemingen. De vogel oogt in het water als een echte ballerina. 
Hij zwemt continu pirouettes, wel vijftig per minuut. Waarom? Om 
de waterbodem om te woelen, zodat hij insecten en andere dieren 
uit het water kan pikken. 

wilde zwanen
Het gaat goed met de wilde zwaan, in tegenstelling tot zijn kleinere 
broertje: de kleine zwaan die op de Russische toendra broedt. Beide 
lijken op elkaar, maar de wilde zwaan is groter en heeft een grote, 
driehoekige gele plek op de snavel. ’s Winters zijn wilde zwanen 
te vinden in de Koningslaagte. Broeden doen ze noordelijker in 
Scandinavië.

zwarte specht in nanninga’s bos 
Tijdens een tv-opname voor Pronkjewailtjes is in Nanninga’s bos 
een zwarte specht gezien. Een primeur: het was daar de eerste 
waarneming van deze zwarte vogel met een rode kap. Dat in 
Nanninga’s bos een zwarte specht zit, is een goed teken. Spechten 
houden van gevarieerde bossen met veel dood hout. Vroeger was 
Nanninga’s bos een productiebos met enkel naaldbomen. Het 
Groninger Landschap werkt al jaren aan een meer gevarieerd bos, 
met meerdere soorten bomen van verschillende leeftijden. Deze 
zwarte specht kan de aanpak blijkbaar waarderen. Nu hopen dat 
de specht blijft en gaat broeden. De vogel hakt al fanatiek in oude 
bomen. Overal liggen spaanders.

Foto’s: Silvan Puijman (foto van smelleken: Kina)



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 Gallagher 

europe B.v.

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 Friesland Zorgverzekeraar
Gallagher Europe B.V.
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Hoogeland Catering
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
Rage BV
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
Waterbedrijf Groningen
Yacht
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging
YellowBird

Afrastering, daar draait het om bij Gallagher 

Europe. Of dat nu een bedrijventerrein is, of 

een broedplaats van steltlopers. Algemeen 

directeur Meindert Dijkstra stelt zijn 

familiebedrijf voor, dat de wortels stevig 

heeft verankerd in de Groningse klei.

Als boerenzoon weet Meindert Dijkstra uit 

eerste hand hoe belangrijk een goede afraste

ring is van je land. “Wij hebben altijd schapen 

gehad. Die wisten bijna altijd uit te breken, 

zelfs wanneer je ouderwets schrikdraad om 

je land had”, zegt Dijkstra. “Mijn vader kwam 

in de jaren ’70 een afrastering tegen die je 

laag bij de grond kon aanleggen, zonder dat 

het vochtige gras kortsluiting veroorzaakte. 

Dat was het begin van ons bedrijf in 1978. 

De producten van Gallagher kwamen later. 

 Gallagher komt uit NieuwZeeland, een 

land met meer schapen dan mensen. Daar 

is de noodzaak voor een goede afrastering 

nog groter dan bij ons. Met de rasters die 

wij leveren, breken je dieren niet meer uit. 

Vraag  iedere boer in de omgeving maar wat 

 Gallagher is. Ze zullen bijna allemaal ant

woorden: ‘dat is een klap stroom’.”

Gallagher Europe richt zich op de agrarische 

sector, levert beveiligingssystemen voor 

bedrijventerreinen en heeft producten voor 

huisdiereigenaren. Ook natuurorganisaties 

maken gebruik van de rasters van Gallagher. 

Zo worden op diverse ‘natte’ locaties van Het 

Groninger Landschap vogelbroedplaatsen 

beschermd tegen predatie door vossen, met 

elektrische rasters die door Dijkstra en zijn 

team zijn geleverd.

Als Dijkstra, die samen met zijn vrouw Sytie 

het bedrijf runt, niet aan het werk is, is hij 

te vinden in en rond zijn huis in Hekkum. “Ik 

woon in de oude boerderij van de familie. 

Daar heb ik paarden en een aantal schapen. 

Ik ben een fanatieke recreatieve ruiter en 

ik maak graag tochten over het ruiterpad 

bij het Lauwersmeer, of over de dijk achter 

mijn huis. Dieren horen er altijd bij, net als 

de vergezichten. Daarom ben ik zo gek op 

het Groninger land. Rond mijn huis kan ik 

kilometers om me heen kijken. Ik ga graag op 

reis, maar ik ben toch altijd blij om weer thuis 

te komen, op de plek waar ook mijn passie 

voor ons bedrijf is ontstaan.”

GALLAGHER EUROPE: NATUUR EN EiGENDOM 
BEscHERMEN MET EEN ‘KLAP sTROOM’

Algemeen 

directeur 

Meindert Dijkstra

(foto: Jan Buwalda)


