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“Gaat het goed met de EHS?” 

door Jan Doevendans

De discussie om de natuur in Nederland tot een groot verbindend 
stelsel van terreinen te maken zodat diersoorten vrij kunnen mi-
greren, stamt uit de jaren 80. Dat leidde eind jaren 80 tot het idee 
van de van de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS. In 2018 zou in 
heel Nederland een groot verbindend netwerk van natuurgebieden 
zijn gerealiseerd.
In de provincie Groningen loopt de verwerving van gebieden om 
aan de EHS-doelstelling te voldoen, op schema. Nu komen de 
moeilijke delen; de ecologische verbindingen tussen de verschil-
lende natuurterreinen.

Ons belang is dat de politiek ook in de komende jaren de keuze 
bewust maakt om actief door te gaan met het realiseren van de EHS. 
Of alles in 2018 moet zijn aangekocht is een andere discussie, maar 
de EHS mag zeker niet ondersneeuwen in gepraat over een crisis en 
bezuinigingen van 18 miljard. Het grote gevaar voor de EHS is dat 
geld dat ergens voor bestemd is, maar nog niet is uitgegeven, het 
makkelijkst is weg te bezuinigen. Als dat gebeurt, loopt de verwer-
ving en inrichting van nieuwe natuurgebieden enorme achterstan-

den op. Dan worden de verbindingen tussen natuurgebieden sterk 
vertraagd en dat gaat ten koste van de biodiversiteit. Vertraging 
moeten we dus te allen tijde voorkomen. Niet alleen door er tegen 
te protesteren maar ook door mee te denken over oplossingen.

Vertraging in de realisatie van de EHS is wat ons dus betreft geen 
optie. We moeten vasthouden aan de doelstellingen. Gezamenlijk 
met alle partners; de provincie Groningen, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en particuliere grondeigenaars moeten we pro-
beren zo snel mogelijk de EHS te realiseren en de terreinen in te 
richten. 

Nu is het de tijd aan de verschillende provinciale politieke fracties 
om ook in hun verkiezingsprogramma het belang van de EHS te 
steunen en daarmee de natuurontwikkeling in onze mooie provin-
cie te blijven stimuleren. We denken daar graag in mee.

Rita Jansen
directeur Het Groninger Landschap
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In 1990, onderhand twintig jaar geleden, ging de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) van start. Een megaproject van 728.500 hectare natuur, waarbij 275.000 
hectare landbouwgronden omgevormd wordt tot nieuwe natuur. De teloorgang 
van de Nederlandse natuur en daarmee de diversiteit aan planten en dieren moest 
een halt worden toegeroepen. In tachtig jaar tijd was het oppervlakte natuur in 
Nederland teruggebracht 876.000 hectare naar nog slechts 448.000 hectare in 
1989. Honderdduizenden hectares verdwenen voor wegen, kanalen, ontginningen 
en bebouwing. De EHS moest dat tij keren en dat lijkt gelukt. Sinds begin jaren 
negentig is er sprake van lichte groei.

De Groningse resultaten mogen er zijn. Van alle provincies springt Groningen er 
gunstig uit. Provincies als Gelderland en Overijssel zitten boven de veertig procent, 
terwijl Groningen nog zo’n dertig procent moet aankopen. Dat komt doordat de 
provincie Groningen er zeker in de jaren 90 hard aan gewerkt heeft. Inmiddels loopt 
het stroever. De financiën zijn beperkt en de resterende grond is eigendom van 
eigenaren die dat liever niet willen verkopen. Een extra impuls is nodig om grotere 
afgeronde natuurgebieden te realiseren. Politiek, natuurorganisaties en particuliere 
grondeigenaren moeten nadenken over slimme maatregelen die leiden tot aankoop 
of een mogelijkheid tot kavelruil.

LEGEnDa

In eigendom van Het Groninger Landschap

Bestaande natuur

Beheersgebied

Nieuwe natuur te werven

Ecologische Hoofdstructuur

Te realiseren EHS



In 1990, onderhand twintig jaar geleden, 
ging de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
van start. Een megaproject van 728.500 
 hectare natuur, waarbij 275.000 hectare 
landbouwgronden omgevormd wordt 
tot nieuwe natuur. Ter vergelijking: dat 
is grofweg tien procent van de provincie 
 Groningen. Het idee achter de EHS is het 
realiseren van een landelijk groen net-
werk om geïsoleerde natuurgebieden te 
ver sterken en met elkaar te verbinden. De 
mega-aankoop was destijds hard nodig, 
zegt Jelle Brandsma, hoofd terreinbe-
heer van Het Groninger Landschap. “Het 
was vijf voor twaalf. De teloorgang van 
de  Nederlandse natuur en daarmee de 
diversi teit aan planten en dieren moest 
een halt worden toegeroepen. In tachtig 
jaar tijd was het oppervlakte natuur in 
Nederland gehalveerd. Had ons land begin 
vorig eeuw nog 876.000 hectare natuur, in 

1989 was dat nog slechts 448.000 hectare. 
Honderd duizenden hectares verdwenen 
voor  wegen, kanalen, ont ginningen en be-
bouwing.”

Indrukwekkend
De EHS moest het tij keren en dat lijkt 
ge lukt. Sinds begin jaren negentig is er 
sprake van lichte groei. De Groningse 
resultaten mogen er zijn. Brandsma wijst 
op  Bourtange, waar alle aankopen al achter 
de rug zijn en de nieuwe natuur er inge-
richt en wel bijligt. Ook achter de twee 
 polders bij het Foxholstermeer - de Wester-
broekstermadepolder en de Kropswolder-
buitenpolder - kan een groot uitroepteken. 
“Daar ligt nu een prachtig moeras gebied 
van bijna vijfhonderd hectare, waar we in 
Groningen trots op mogen zijn. De beide 
polders hebben een grote betekenis voor 
een flink aantal zeldzame en schaarse 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

DE LaaTSTE EHS-LOODjES 
wEGEn HET zwaaRST

vogelsoorten. Vooral de soortenrijkdom 
maar ook de aantallen van broed- als niet 
broedvogels zijn indrukwekkend.” 
Het Groninger Landschap speelt bij de 
 realisatie van de Groningse EHS een belang-
rijke rol. Brandsma: “De provincie koopt 
gronden aan waarna ze aan ons worden 
overgedragen. Als het voor het bereiken 
van hoogwaardige natuur nodig is, gaan 
we die gebieden weloverwogen inrichten. 
Ver volgens beheren we deze  terreinen” 
Deze verwervingsconstructie heeft Het 
 Groninger Landschap geen wind eieren 
gelegd. Sinds de start van de EHS vervier-
voudigde het bezit tot bijna 8000 hectare. 
“Zonder de EHS was deze groei nooit 
gelukt. Dan hadden we alle grondaankopen 
uit eigen middelen moeten financieren.” 

Particulier natuurbeheer
Niet alle Groningse EHS-natuur gaat naar 

Het Groninger Landschap. De invloed-
sferenkaart, die decennia geleden is 
op gesteld, verdeelt de aankopen onder 
de drie natuurbeheerders Natuurmonu-
menten, Staatsbosbeheer en Het Gro-
ninger  Landschap. “Wordt grond voor 
natuur aangekocht, dan is op voorhand 
duidelijk welke organisatie het in beheer 
krijgt. Gronden in het Reitdiepgebied en 
het  Zuidlaardermeergebied gaan bijvoor-
beeld naar ons, terwijl die in de Eelder- 
en  Peizermaden aan Natuurmomenten 
 worden toevertrouwd.” Sinds 2003 doen 
ook particulieren mee. De minister besloot 
destijds om 40 procent van de nog te reali-
seren natuur via particulier natuurbeheer 
voor elkaar te krijgen. Brandsma: “Een 
realisatiekaart van de provincie Groningen 
geeft aan welke percelen voor terrein-
beherende organisaties zijn bestemd en 
welke voor particulieren.” Ook al krijgt Het 

Groninger Landschap minder toebedeeld, 
toch is Brandsma absoluut niet tégen 
particulier natuurbeheer. Zeker niet als 
het de realisatie van de EHS versnelt en de 
natuurdoelen overeind blijven. “Wij vinden 
het prima als het natuurdoel de enige 
leidraad voor het beheer blijft. Tevens is 
het van belang dat het beheer door particu-
lieren onderdeel uitmaakt van het gehele 
natuurgebied zodat geen onnodige ver-
snippering optreedt. Een perceel middenin 
een aaneengesloten natuurgebied uitgeven 
aan particulieren, zoals in het Leekster-
meergebied is gebeurd, is niet effectief en 
niet efficiënt. 

Deadline
De EHS-deadline staat op 2018. Dan moeten 
alle gronden zijn aangekocht én ingericht. 
“We liggen in Groningen behoorlijk op 
schema. Toch moet er wel een tandje bij, 

omdat de groei eruit is. Kocht de provincie 
tien jaar geleden tussen de honderd en 
tweehonderd hectare per jaar, nu is dat de 
helft. Gaan we in het huidige tempo door, 
dan halen we het niet”, stelt Brandsma. De 
resterende opgave liegt er niet om. Voor 
heel Nederland moet nog grofweg veer-
tig procent worden aangekocht, terwijl 
tweederde van de tijd al is verstreken. 
Van alle provincies springt Groningen er 
gunstig uit. Provincies als Gelderland en 
Overijssel zitten boven de veertig procent, 
terwijl Groningen nog zo’n dertig procent 
moet aankopen. Dat Groningen het relatief 
goed doet, komt volgens Brandsma door de 
sterke start. “In de jaren negentig heeft de 
provincie er hard aan getrokken. Ook nu is 
de intentie er, maar de financiële middelen 
bij de provincie zijn beperkt. Aankopen 
wordt ook alsmaar moeilijker. Eigenaren 
verkopen hun gronden op vrijwillige basis. 
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Grote, aaneengesloten natuurgebieden. Dat is wat de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) wil bereiken. Het Groninger Landschap juicht 
het megaproject toe. Het vergt nog een forse inspanning. Maar 
verloopt alles volgens planning, dan is Nederland in ca. 30 jaar tijd 
275.000 hectare nieuwe natuur rijker geworden. “Daar mogen we 
heel blij om zijn.” 

‘t Hemrik bij Glimmen

Inzet: 

Jelle Brandsma  



“De aanleiding voor de EHS was de voortdurende achteruitgang van 
planten- en diersoorten. Daarbij kwam het internationale biodiver-
siteitsverdrag. Daarin staat dat we biodiversiteit moeten nastreven 
op drie niveaus: biodiversiteit in ecosystemen, biodiversiteit in 
soorten en biodiversiteit binnen soorten”, aldus Vera. “De opdracht 
is om de soorten te laten voortbestaan binnen hun natuurlijk eco-
systeem. We gaan er vanuit dat als je de natuurlijke ecosystemen 
weer een kans geeft, de daarbij horende planten en dieren vanzelf 
weer terugkomen. Tot kraanvogels, zilverreigers en zeearenden aan 
toe. Maar als dat gelukt is, moeten we dat ook voor de toekomst 
borgen. Dat is minstens zo belangrijk en dat vergt fundamentele 

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie KINA, Omke Oudeman

Edelherten en heckrunderen aan de oevers van het Zuidlaarder-
meer, wolven die kunnen doorzwerven tot het Lauwersmeer of 
Bourtange. Nederland zou voor ongeveer 20% uit aaneengesloten 
halfopen parkachtig natuurlandschap moeten bestaan. Zonder de 
invloed van landbouw, maar met de grote grazers zoals de runde-
ren, edelherten en wilde paarden. Dat was het idee van ecoloog 
Frans Vera toen hij in 1988 samen met Fred Baerselman het idee 
voor een nationaal natuurbeleid op papier zette: de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Het is nog steeds een haalbaar idee,  
volgens Vera. 

keuzes: de landbouw uit de natuur en de grote grazers erin.” De 
visie van Vera en Baerselman op de natuur in Nederland was van-
wege deze uitgangspunten direct omstreden.

‘wegennet’
Vera: “Ons verhaal is gebaseerd op de analyse dat juist de landbouw 
de rol van de grote herbivoren in ons landschap geëlimineerd 
heeft. De landbouw is er de oorzaak van dat er veel planten- en 
diersoorten zijn verdwenen. Landbouw is namelijk één grote selec-
tie. Men verstoort natuur en jaagt soorten over de kling omdat men 
in grote delen alleen koeien wil hebben lopen, of omdat er alleen 

“ECHTE naTUUR? 
LanDbOUw ERnaaST, 
GROTE GRazERS ERIn”

Wat nu overblijft, is het ‘hooghangend fruit’ 
waar je moeilijk bijkomt. Een extra impuls 
is nodig om tot grotere afgeronde natuur-
gebieden te komen. We moeten creatief 
zijn, nadenken over slimme stimulerings-
maatregelen die leiden tot aankoop of een 
mogelijkheid tot kavelruil.”

Overgangsperiode
Een groot aaneengesloten natuurgebied 
creëren, zoals bij de Oost- en Onner polder, 
gaat niet over één nacht ijs. Het duurt 
 decennia en vraagt veel geduld. Meestal 
gaat het aankopen perceel voor perceel, 
waar door Het Groninger  Landschap 
lange tijd her en der postzegels in bezit 
heeft. Voor het beheer is dat lastig, erkent 
 Brandsma. “Het is pappen en nathouden. 
Pas als we een heel gebied in handen 
 heb  ben, kunnen we het inrichten en 

opti maal beheren. Cruciale maatregel is 
vaak het verhogen van het waterpeil. Dat 
is intussen gebeurd in onder meer het 
zuiden van het Reitdiepgebied en de twee 
polders bij het Foxholstermeer.” De Onner- 
en Oostpolder naderen de eindfase. “Daar 
zitten we binnenkort op bijna 95 procent 
van de aankopen. Dit jaar gaan we met 
ver scheidene partijen het gebied op hoofd-
lijnen inrichten.” Voor het noordelijke deel 
van het Reitdiepgebied en de oostoever van 
het Zuidlaardermeer is de eindfase nog niet 
in zicht. “Daar moeten we met de provincie 
gerichte acties ondernemen om de kansen 
voor verwerving en inrichting te benutten”, 
aldus Brandsma. 

kralensnoer 
Belangrijk onderdeel van de EHS  vormen 
de robuuste verbindingen, die de natuur-
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gebieden met elkaar moeten gaan ver-
binden. Vissen, otters, bevers, vlinders 
en ringslangen kunnen dan hun buren 
bereiken. Brandsma beschrijft het als 
een kralensnoer, waarbij de kralen de 
natuur gebieden zijn en het snoer de ver-
bindingen. In Groningen is zo’n robuuste 
verbinding gepland tussen de beekdalen 
van het Peizer- en Eelderdiep en die van 
de Drentse Aa. Brandsma meldt dat die 
ver binding nog niet is gerealiseerd. “Alle 
kansen die zich gaan voordoen zullen we 
met beide handen aangrijpen.”
En na 2018? Hebben we dan genoeg natuur 
in Nederland? Brandsma lacht, en zegt: “Er 
is nooit genoeg natuur. Maar laten we ons 
eerst focussen op de kwaliteit van de na-
tuur, door het aanpakken van vermesting, 
verzuring en verdroging. Op dat terrein valt 
nog veel werk te verzetten.”

D E  E H S  z O A L S  V E R A  H E T  b E D O E L D E .

Heckrunderen

Landgoed Ennemaborg



graan moet groeien en niets anders. Uit de 7 soorten inheemse, 
wilde hoefdieren zijn er drie geselecteerd en gedomesticeerd: het 
varken, de koe en het paard. De rest is weg. De bosbouw is precies 
hetzelfde. Kijk naar de Veluwe. Dat is geen natuur, dat is bosbouw. 
Waar in de natuur zie je hele percelen met alleen in rijen geplante 
grove den? Of vakken met spar? Op de Veluwe! Elk jaar worden 
daar talloze herten en zwijnen afgeschoten vanwege de schade 
die ze aanrichten aan de bomen. Dat is economische schade, geen 
natuurschade. We hebben waterstanden gemanipuleerd en hele 
ecosystemen overhoop gehaald om opbrengst te genereren en te 
maximaliseren.” 
De EHS volgens Vera en Baerselman is gebaseerd op een scheiding 
tussen natuur en de land- en bosbouw, en op de ervaring dat ont-
takelde ecosystemen weer in de benen te krijgen zijn. Daarvoor 
zijn dan wel grote aan elkaar verbonden natuurgebieden nood-
zakelijk. De oplossing was een soort netwerk van verbindingen 
tussen natuurgebieden naar het voorbeeld van het wegennet. Een 
hoofdstructuur naar het voorbeeld van het rijkswegennet waar 
het Rijk voor verantwoordelijk is, een provinciaal netwerk waar de 
provincie voor verantwoordelijk is en een lokaal netwerk naar het 
voorbeeld van de gemeentelijke wegen. Alle gebieden moesten aan 
elkaar verbonden zijn en zouden Nederland volgens Vera weer het 
open parkachtige landschap van vroeger teruggeven. De uitgangs-
punten daarbij zijn het herstel van natuurlijke processen en de 
terugkeer van de ‘grote grazers’. “Zonder het oerrund en de tarpan, 
of tegenwoordig hun vervangers de heckrunderen en de konikpaar-
den is het natuurlijke Nederlandse landschap niet realiseerbaar.”

‘Pseudoboer’
Maar de EHS-gedachte van Vera ligt gevoelig. De landbouwsector is 
in Nederland groot en invloedrijk. De EHS werd door de beleidsma-
kers tot op de principes ‘aangepast’ en de angel is eruit getrokken. 
Vera: “Zo is in de loop der jaren de landbouw als oorzaak van de te-
loorgang van de natuur, langzaam tot de oplossing gepromoveerd. 
In 2018 moet de EHS ‘klaar’ zijn, dat wil zeggen dat dan eigenlijk 
alle daarvoor bestemde grond moet zijn opgekocht. Inmiddels is 
dat afgezwakt omdat het moeilijker wordt om agrariërs te bewe-
gen hun land te verkopen. Wat je nu ziet is dat terreinbeheerders 
afspraken met die agrariërs maken om de grond natuurvriendelijk 
te beheren: agrarisch natuurbeheer als oplossing voor de EHS dus. 
Maar dat betekent ook dat veel geld dat bestemd is voor de na-
tuurontwikkeling nu naar boeren gaat als tegemoetkoming voor 
gederfde inkomsten of als motivatie voor een natuurvriendelijk 
beheer. De landbouw was het probleem en is dat nog steeds, maar 
wordt nu gepresenteerd als de oplossing om de EHS te realiseren.”
Volgens Vera laat de EHS meer dan genoeg ruimte over voor een 
gezonde landbouwsector. “In Nederland zou 20% van het opper-
vlak EHS moeten zijn. Buiten die structuur kan de landbouw zich 
vrij ontwikkelen. Ik ben ook helemaal geen tegenstander van de 
landbouw, integendeel. Maar ik wil graag een gezonde sterke sec-
tor, en dat kan heel goed náást de EHS. Dat betekent dan misschien 
wel dat we iets minder boeren hebben. Alles komt neer op het 
maken van keuzes. Boeren zijn boeren en moeten blijven ‘boeren’. 
Natuurbeschermers moeten natuur beschermen en opnieuw tot 
ontwikkeling brengen en geen ‘pseudoboertje’ spelen. Landbouw 

en natuurbehoud kunnen prima naast elkaar bestaan, maar niet 
gemengd. Dan kan je geen duidelijk beleid maken en dan blijft 
natuurbeheer heel bewerkelijk, duur én je haalt je doelen niet. Het 
kan heel goed anders. Kijk naar de Oostvaardersplassen. Met ruim 
6600 hectare het grootste natuurgebied van Nederland, maar ook 
één van de goedkoopste.”

verkade-boeken
Maar wat is dan natuur? Vera’s natuurbeeld is duidelijk. Maar de 
gemiddelde mens ziet een gecultiveerde achtertuin ook als natuur. 
Vera: “De mens is in de loop der jaren cultuurlandschappen ‘na-
tuur’ gaan noemen. Daarmee is de normvervaging ingetreden. Die 
perceptie van natuur is ontstaan door de Verkade-boeken van Jac. 
P. Thijsse. De illustraties in de boeken zijn illustraties van cultuur-
landschappen. Dat bepaalt je beeld. En als we nu planten en dier-
soorten tegenkomen die we willen behouden, vinden we die vaak 
in cultuurlandschappen of de landerijen van agrariërs. Dus willen 
we die cultuurlandschappen behouden, maar we noemen het dan 
natuur. Andere opties vindt men niet logisch. Dan ontstaat ook het 
misverstand dat we landbouw en de daarvan afgeleide beheersme-
thoden, zoals beweiding, nodig hebben om de natuur in stand te 
houden. Je ziet dus dat daar veel inzet naartoe gaat: we maaien, 
we plaggen grond af, we gebruiken schapen om de heidevelden in 
stand te houden en hakhout wordt gehakt. Hier en daar passen we 
nog maatregelen toe voor een handjevol weidevogels of dassen. 
Allemaal heel bewerkelijk, duur en niet efficiënt.”

Tekentafel
Het blad Science gaf onlangs in enkele artikelen aan dat het groot-
ste verlies van planten- en diersoorten de komende decennia niet 
gaat plaatsvinden door het klimaat, maar door de landbouw. In 
Nederland merken we daar alleen weinig van omdat het grootste 
verlies van biodiversiteit hier allang heeft plaatsgevonden, aldus 
het artikel. Toch denkt Vera dat zijn idee van de natuur in Neder-
land nog steeds haalbaar is. Of Nederland daarentegen klaar is 
voor de inmiddels ruim 30 jaar oude visie van Vera, daarover is de 
ecoloog wat voorzichtiger. “De basisvoorwaarde is dat de manier 
van denken in Nederland ‘om’ moet en niets is moeilijker dan een 
cultuurverandering realiseren. Daarbij komt dat onze natuur de 
afgelopen jaren helemaal onttakeld is. Dat breng je niet zomaar te-
rug. Natuur máák je niet, je laat het ‘geworden’. Je moet er alleen de 
juiste voorwaarden voor scheppen. Zeearenden en gras komen niet 
van de tekentafel. Die plan je niet. Die komen als de omstandighe-
den goed zijn. Tegenstanders zeggen dan vaak dat als je de natuur 
zijn gang laat gaan, alles in Nederland verruigt of verandert in bos. 
Maar dat is wat je krijgt zonder grote grazers. We hebben de natuur 
in de loop van de geschiedenis ontdaan van de armen en benen: 
de grote grazers. Dan kun je niet zeggen: zo, ga nu maar lopen. Dan 
moeten dus eerst die grote grazers weer terug. In de oertijd hielden 
die het landschap gevarieerd en open; ze schiepen een parkachtig 
landschap. De EHS is nu een doel op zich. Maar de EHS was bedoeld 
als middel om de natuur in de benen te krijgen. En dat moet ook 
weer goed op het netvlies komen. Gronden aankopen voor de EHS 
is één ding. Maar dan begint het pas. Dan moeten we de keuzes 
maken waardoor de natuur weer aan het werk kan.” 
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Konikpaarden bij 

Westerbroekster

madepolder



goed doen. Krol: “Die vogels zoeken de wat 
hogere delen van het landschap op, waar de 
Schotse Hooglanders en de Koniks grazen, 
en er zitten nu meer broedparen dan in 
menig speciaal beheerd weidevogelreser-
vaat.” In de Westerbroekstermadepolder 
en de Kropswolderbuitenpolder hebben 
al vogelsoorten als roerdomp, steltkluut, 
paapje, snor, zwarte stern en porseleinhoen 
gebroed. Maar ook de kwak, ralreiger, rode 
wouw, grauwe kiekendief, kraanvogel, raaf, 
grauwe klauwier, roodkeelpieper, witvleu-
gelstern, reuzenstern, zee- en visarend 
zijn gezien. “Het is echt een geweldig mooi 
natuurgebied geworden waar het publiek 
van kan genieten”, aldus Krol.

Qua vegetatie loopt het minder hard, maar 
dat was te verwachten, aldus Krol. “Dat 
komt omdat de grond in de polders voor-
malige landbouwgrond is. Heel voedselrijk 
dus. Planten worden gestuurd door de 
bodemcondities. Het duurt langer voor 
we daar de typische vegetatie zien die bij 
moeras hoort, maar door de wisselende 
waterstanden en de daarmee gepaard 
gaande wisselende oeverlijnen beginnen 
de oeverplanten zich al wat te ontwikkelen. 
Vooral kleine egelskop en kattestaart doen 
het goed. Ik vind ook dat we vooral niet in 
moeten grijpen. Geef natuur de tijd die het 
nodig heeft. De resultaten zijn veelbelo-

De Westerbroekstermadepolder en de 
Kropswolderbuitenpolder, oernatuur in het 
beekdal van de vroegere Hunze, grenzend 
aan het Zuidlaardermeer. Dit kerngebied 
binnen de ecologische hoofdstructuur is 
een succesnummer. Niet alleen de vele 
moerasvogels - waaronder 19 rode lijstsoor-
ten - maar ook de grote aantallen weide-
vogels zijn opvallend. Qua vegetatie duurt 
het langer, maar ook daar zijn de eerste 
resultaten zichtbaar.

Dynamisch 
De Westerbroekstermadepolder en de 
Kropswolderbuitenpolder vormen een dy-
namisch moerasgebied langs laaglandbeek 
De Hunze. “Toen we deze polders in beheer 
kregen hebben is de waterbeheersing 
aangepakt en zijn er wat hoogteverschil-
len in het landschap aangebracht”, aldus 
rayonbeheerder Michel Krol. “Het dynami-
sche zit’m vooral in de waterhuishouding. 
’s Winters erg nat, alsof de Hunze uit zijn 
oevers is getreden, en ’s zomers opdrogend. 
Tevens is het een waterbergingsgebied voor 
het geval de stad Groningen onder dreigt te 
lopen. Het waterpeil in het gebied varieert 
sterk en de afgelopen jaren zien we dat 
door het zakken van het waterpeil in de 
zomer, er meer riet begint te groeien.” Dat 
riet is goed voor moerasvogels, maar het is 
verrassend dat juist ook de weidevogels het 

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie KINA, Silvan Puijman, Omke Oudeman
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Het Groninger Landschap transformeert met succes de Wester-
broekstermadepolder en de Kropswolderbuitenpolder van 
landbouwgrond tot grootschalig moeraslandschap. De typische 
moerasvegetatie zet langzaam aan, maar de resultaten in vogel-
soorten zijn boven verwachting. Met soorten als de roerdomp, 
rietzanger en porseleinhoen is dit gebied klaar voor Natura 2000. 
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vend en het wordt in de toekomst alleen 
maar mooier!”

‘nIEUwE naTUUR’ In 
POLDERS HET GROnInGER 
LanDSCHaP 

‘De Westerbroekster

madepolder en de 

Kropswolderbuiten

polder: Het Groninger 

Landschap heeft 

twee Amerikaanse 

wind molens (windmo

toren) gerestaureerd 

die gebruikt worden 

als  geavanceerde vis

passages in de polders.

Rayonbeheerder Michel Krol: “Deze polders zijn hét 

voorbeeld van hoe natuur moet werken. Dit is een 

zeldzaam mooi moerasgebied met een bijzondere 

moerasvogelpopulatie. Ook de weidevogels doen 

het er prima. Er zijn meer broedparen dan in menig 

weidevogelreservaat. Dat zijn geweldige resulta

ten.”

Rechtsboven v.l.n.r:

porseleinhoen, 

veldbrem, rode wouw, 

roodkeelpieper

Daaronder v.l.n.r:

visarend, poelsnip, 

grauwe klauwier.



In Bourtange is het succes van de EHS al met eigen ogen te zien. 
Naast de vestingstad dobberen eenden op een grote nieuwe plas. 
De oevers zijn recht en driehoekig, net als de vestingwallen zelf. 
Deze ‘natte horizon’ herinnert aan het moeras rond de vesting waar 
de vijand in vastliep.  Achter de plas strekt zich een laagte uit waar 
konikpaarden rustig staan te grazen. Het landschap is kaal en ook 
dat verwijst naar  vroeger toen de soldaten op de wallen uitzicht 
wilden hebben. Zo’n honderd hectare nieuwe natuur, dát is de 
afgelopen decennia in Bourtange gerealiseerd. Silvan  Puijman, 
rayonbeheerder van Het Groninger Landschap, is er meer dan 
tevreden over. “Halverwege de jaren negentig, toen ik hier voor het 
eerst kwam, groeiden er bieten en maïs. En zie nu; een prachtig 
schraal natuurgebied met zeldzame planten als klokjesgentiaan, 
Zwolse anjer en verfbrem. Er broeden grauwe klauwieren en paap-
jes, terwijl deze vogels elders in Nederland afnemen. Ik zag laatst 
zelfs een rode wouw, een mooie rood achtige roofvogel met diep 
gevorkte staart. Hopelijk een broedgeval.” Niet alleen flora en fauna 

weten het gebied te vinden, ook recreanten en omwonenden zoe-
ken de aantrekkelijke natuur op. Puijman ziet het bezoekersaantal 
zienderogen toenemen. Hij juicht het toe. “Deze natuur is om van 
te genieten. Mensen mogen van ons dwars door het gebied strui-
nen. Al lopende over de open vlakte krijg je een gevoel van vrijheid. 
Honden mogen ook mee, mits ze zijn aangelijnd. Houd de honden 
wel op afstand van de konikpaarden.” Ondanks de mogelijkheid om 
te struinen, kiezen de meeste mensen volgens Puijman voor de be-
gaande paden. “Vanaf de vesting maken ze een rondwandeling van 
ongeveer een uur langs de Redoute, de Soldatendijk en de linie. Een 
mooie route. Vanaf de dijk kunnen ze de nieuw ingerichte natuur-
terreinen mooi overzien.” 

Primeur
Bourtange is voor Het Groninger Landschap één van de eerste 
gebieden waar de EHS kan worden afgevinkt. Bourtange heeft wel 
vaker de primeur. In 1939, vlak voor de oorlog, kocht Het Gronin-

Bourtange is klaar, voor zover het de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) aangaat. De aankopen voor Het Groninger Landschap zijn 
achter de rug, de inrichting is voltooid en de nieuwe natuur laat zich 
van haar beste kant zien. Dankzij de EHS lopen de konikpaarden vrij 
rond en steekt de Zwolse anjer in de voormalige landbouwgronden 
de kop op. Een succesverhaal.

SUCCES van DE EHS In 
bOURTanGE

ger Landschap er haar eerste terrein: de linie ten oosten van de 
schans, tegen de Duitse grens. Pas bijna dertig jaar later vond de 
tweede aankoop in het gebied plaats: de Soldatendijk. Eerst de 
dijk zelf, later uitgebreid met de naastgelegen gronden. Vanaf de 
beginjaren negentig ging het aankopen hard, vooral dankzij de 
EHS. Tussen de vesting en de grens tekende de overheid binnen de 
EHS-begrenzing zo’n honderd hectare landbouwgrond in. Waarom 
kreeg Bourtange het etiket EHS opgeplakt? Puijman legt uit: “Het 
natuurgebied vormt de verbinding tussen de EHS van Westerwolde 
-  waar de Ruiten Aa weer in oude glorie wordt hersteld - en de 
Duitse natuurgebieden Forst Arenberg en de bossen bij Neuhede. 
Dieren als dassen kunnen via Bourtange de Ruiten Aa bereiken, zo 
is de gedachte. Vroeger zaten ze volop in de Ruiten Aa, maar nu niet 
meer. De Duitse dassen zijn aan het zwerven. Ik heb in Bourtange al 
sporen gevonden.”

aankopen
Meer dan honderd hectare nieuwe natuur, zo luidde de opgave. 
Op vrijwillige basis en vóór 2018, wat ruimschoots gehaald is. Het 
aankopen deed Het Groninger Landschap in samenwerking met 
de dienst Landelijk Gebied. “Wij signaleerden als er kansen lagen, 
maar de overheid kocht de gronden aan. Bij Bourtange waren wij de 
eerste gegadigde om de gronden in eigendom te krijgen.” Een grote 
klapper kwam in 1996, toen in één keer 42,8 hectare werd aange-
kocht. “Ons gebied verdubbelde destijds in omvang. Toch konden 
we niet met de inrichting beginnen, omdat een aantal cruciale 
percelen ontbrak. Ons bezit was nog te gefragmenteerd.” 
In 2002 was het zover. In het jaar dat de minister landelijk een aan-
koopstop voor de EHS instelde en de geldkraan dichtdraaide, sloeg 
Het Groninger Landschap met bijna dertig hectare de definitieve 
slag bij Bourtange. De inrichting kon beginnen, waarvoor vol-
gens Puijman de plannen al lange tijd in de kast lagen. “Eindelijk 
konden de omheiningen weg, zodat onze konikpaarden de ruimte 
kregen.” Jaren na de inrichting kreeg Het Groninger Landschap 
er nog een nieuw gebied bij, namelijk het ‘Zwarte veen’ aan de over-
kant van de Bisschopsweg. “Dat is pas later aan de EHS toegevoegd. 
Dankzij een veetunnel onder de weg kunnen onze koniks het 
Zwarte veen bereiken.”

Inmiddels heeft het natuurgebied bij Bourtange een metamorfose 
ondergaan. Bieten maakten plaats voor kale grond, een uitgegraven 
plas vulde zich met regenwater en de oude es kwam hoger te liggen. 
“We wilden de laagten accentueren. Met de afgegraven voedselrijke 
bovenlaag hebben we de es verhoogd”, aldus Puijman. Wie het ge-
bied bezoekt, ziet dat het grootste deel van de afgegraven grond al-
weer bedekt is met planten. Het zijn pionierplanten, stelt Puijman, 
die het zand vastleggen. Hij wijst heidespurrie aan, en later scha-
penzuring en muizenoortje. Verderop staat de kudde van tientallen 
koniks, die vrij over het gebied kunnen galopperen. “Ze hebben het 
naar hun zin. Afgelopen jaar zijn veel veulens geboren. Zoveel, dat 
we een aantal dit najaar naar de Ennemaborgh brengen.”

bedreigde vlinders
De EHS heeft Bourtange goed gedaan. De natuur ontwikkelt zich 
boven verwachting, zegt Puijman. Vogels weten het terrein te 
vinden. Net als de schrale planten die zich vanaf de Soldatendijk 
verspreiden over het gebied. Blij is Puijman ook met de klokjesgen-
tiaan, die er vroeger groeide, maar zich decennialang schuil hield 
onder de grond. Ook insecten, zoals de bruine vuurvlinder, gedijen 
goed. Puijman: “In 2002 hebben we het convenant voor bescher-
ming van bedreigde vlinders en libellen in het gebied Westerwolde 
ondertekend. Dat houdt in dat we vlinders en libellen monitoren 
en waar mogelijk helpen.”
Dat de aankoop en de inrichting achter de rug zijn, betekent niet 
dat Puijman achterover kan leunen. “Er is nog veel te doen, dat 
blijft. Zo hebben we recent de bossages op de Redoute gekapt, 
vanwege het vrije uitzicht. Ook de ecologische verbindingen met 
andere natuurgebieden vragen aandacht. Bourtange ligt nog tame-
lijk geïsoleerd.” Om het succes van de EHS in Bourtange te meten, 
houden de vrijwilligers van Team Bourtange de vogels, planten en 
vlinders nauwlettend in de gaten. Puijman is benieuwd. “De natuur 
gaat de goede kant op, maar we willen exact weten hoe het zich 
verder ontwikkelt.” Geïnteresseerden die onder begeleiding een 
wandeling willen maken, raadt Puijman aan om mee te gaan met 
een excursie van Team Bourtange. “Onze vrijwilligers organiseren 
geregeld activiteiten om mensen dit bijzondere gebied te laten 
zien.”

De laagte bij Bourtange

Boven: Silvan Puijman 

bij de konikpaarden.

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 03 14 15

Rechter pagina, links: 

Verfbrem

Midden: Klokjes

gentiaan

Rechts: Grauwe 

klauwier. 



       

     

Sassenhein
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START
ligt. Gooit u iets op de ‘olie’, en het breekt 
uiteen, dan is het kwel.

‘t Hemrik
Zo drassig als het vroeger in de hooilanden 
was, is het al lang niet meer. Een stelsel van 
sloten zorgt voor droge voeten. Zouden we 
vandaag de ontwatering stoppen, dan zou 
u onderweg waarschijnlijk ver in de dras-
sige bodem wegzakken. Vooral ’s winters 
zou het dal permanent onder water staan. 
 Ideaal voor de natuur, minder voor land-
bouwers en autorijders. 
’t Hemrik, een terrein van Het Groninger 
Landschap waar u onderweg langsloopt, 
laat als een miniopenluchtmuseum het 
landschap van vroeger zien. In dat kleine 
gebied ligt het restant van een moerasbos, 
met bomen die schots en scheef in de natte 
ondergrond staan. Ook groeien in een klein 
grasland nog planten als blauwe zegge, 
sterzegge, draadzegge en moeraskartelblad. 
Er staat nog een handvol dotterbloemen. 
Een eeuw geleden stond het beekdal er vol 
mee. Nat is het ook in de uitgegraven pet-
gaten van Sassenhein, genoemd naar de op-
richters van de plaatselijke vis vereniging, 
Hein en Saskia. De twee plassen, Noorder- 
en Zuiderplas, zijn lang geleden uitgegra-

Sta halverwege de wandeling, dicht bij de 
provinciegrens, even stil op het bruggetje. 
Onder uw voeten kabbelt het Drentse beek-
water de provincie Groningen binnen. Hier 
oogt de beek nog authentiek; smal meande-
rend met bloemrijke oevers en overhangen-
de takken, waarop ijsvogels geduldig turen 
naar zwemmende vissen. Misschien zwemt 
er wel een rivierprik voorbij, de trekvis die 
sinds kort weer in de Drentse Aa wordt 
gezien. Even verderop stopte de beek tot 
voor kort abrupt bij poldermolen De Witte 
Molen. Ondanks de amputatie bleef aan de 
andere kant de oude loop liggen. Het vormt 
nog steeds de slingerende provinciegrens 
tussen Drenthe en Groningen. 
Deze wandeling voert over de oostflank 
van de gemankeerde beek. Hoe ingrijpend 
de mens hier ook ingreep, het fundament 
van het landschap blijft er goed herken-
baar. Alle ingrediënten van een klassiek 
beekdal komen we onderweg tegen; van 
de laaggelegen delen met graslanden en 
moerasbossen tot de hogere gronden met 
drogere bossen en akkers. Zelfs het kwel-
water - grondwater dat uit de ondergrond 
naar  boven komt - ontbreekt niet. Let op de 
sloten. Dat er kwel te vinden is, is te zien 
aan de olieachtige film die op het water 

Vroeger stroomde de Drentse Aa lieflijk en kronkelend vanuit Drenthe naar de stad 
Groningen. Nu domineren rechte lijnen het stroomdal; de lawaaiige A28 en het kaars-
rechte Noord-Willemskanaal, waar de Drentse Aa sinds 1861 in uitmondt. Ondanks 
deze menselijke ingrepen, liggen in het beekdal nog talrijke natuurlijke parels, zoals 
het Quintusbos en het moerasbos ’t Hemrik van Het Groninger Landschap. Langs 
deze parels voert de wandeling van 3,5 kilometer.

ven door turfgravers. Tegenwoordig zijn ze 
populair bij hengelaars. In het water zwemt 
onder meer karper, paling, snoek en snoek-
baars. In de zuidelijke plas van Sassenhein 
komen bijzondere waterplanten voor, zoals 
teer vederkruid en glanzig fonteinkruid.

Quintusbos
Bouwen in een nat beekdal valt niet  
mee. De huizen vinden we daarom op de 
Honds rug, de rug die loopt van Emmen 
tot de stad Groningen. Gaan we vanaf de 
oude beekloop naar het oosten richting de 
Rijks straatweg, dan stijgen we zo’n twee 
meter. Bovenop is het hoog en droog, en 
vinden we kaal zand onder de voeten. In 
het Quintusbos bijvoorbeeld, het bos bij het 
dorp Glimmen. Dwars door het bos loopt 
een oprijlaan van z’n 700 meter naar het 
Huis te Glimmen, een voormalig kasteel 
dat in de dertiende eeuw werd gebouwd en 
later verwoest. Tegenwoordig prijkt er een 
land huis. Aan het eind van de 19e eeuw was 
het landgoed in bezit van de familie Quin-
tus naar wie het Quintusbos is genoemd. 
Bovenop de Hondsrug staan meer statige 
buitenplaatsen en fraaie villa’s. In één van 
de villa’s is het kantoor van Het Groninger 
Landschap gevestigd, op een steenworp 

afstand van Sassenhein.
Het Quintusbos is vrij oud. Het dateert van 
voor 1853. De eiken, liefhebbers van droge 
grond, domineren het bos. Aan weerszijden 
van de oprijlaan groeien oude exemplaren, 
en in de bomen huist een roekenkolonie. 
Tussen de rijen oude bomen liggen beslo-
ten weilanden, waar u reeën, konijnen en 
ooievaars kunt aantreffen. Opvallend is 
de lange zandwal aan de rand van het bos 

waar kronkelige boomwortels de wal in een 
houdgreep nemen. 

natuur slaat terug
Na de vele amputaties slaat de oude beek-
loop de laatste jaren terug. Bij poldermolen 
De Witte Molen zijn beide delen van de 
Drentse Aa weer met elkaar verbonden. Een 
duiker onder het kanaal herstelt kunst-
matig de oude beekloop. Met succes. Sinds 
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wanDELEn bIj ’T HEmRIk 
En HET QUInTUSbOS

een paar stroomt het beekwater weer door 
de Oude Aa, die aan de andere zijde van 
de A28 in oude glorie is hersteld. Ook in 
de Glimmermade, vlak ten zuiden van 
deze wandeling, zijn weilanden terug-
gegeven aan de beek. De beeknatuur weet 
zich er goed te herstellen. In mum van tijd 
ontstonden brede rietkragen en ondiepe 
wateren, waar tegenwoordig lepelaars en 
zilverreigers neerstrijken. 

Witte
Molen

Huis te 
Glimmen

A25 / E232
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De bever is terug in het noorden van het land. In het Hunze- en 
Zuidlaardermeergebied werd in 2008 en 2009 een aantal bevers 
uitgezet die het begin moeten zijn van een duurzame populatie. 
Die populatie heeft echter alleen kans van slagen als de bever zich 
ook kan verspreiden. Als stagiaire bij Het Groninger Landschap 
deed Anne Jan Staal onderzoek naar de mogelijke migratieroute van 
bevers tussen het Zuidlaardermeer en de Drentse Aa. 

HOE kRIjG jE EEn bEvER van
GROnInGEn naaR DREnTHE?
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Bever bij het 

Zuidlaardermeer.

D E  b E V E R  A L S  A M b A S S A D E U R  V A N  E E N  V R I J E  D O O R G A N G

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie KINA, Omke Oudeman

Nederland heeft een aantal beverpopulaties 
die zich door de jaren heen hebben 
weten te handhaven. De bekendste en 
succes volste populaties bevinden zich 
in Flevoland en in de Biesbosch. Zelfs 
met een perfect werkende Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), waarbij natuur-
gebieden onderling zijn verbonden en vrije 
door gang bieden aan dieren en planten, is 

het iets te veel gevraagd van de bever om 
van deze locaties naar het noorden van het 
land te migreren. Het uitzetten van een 
eigen beverpopulatie was daarom de enige 
manier om de bever te herintroduceren in 
de natte gebieden in Groningen en Drenthe, 
die een zeer geschikte leefomgeving 
vormen voor de eens inheemse bever.
Die uitzettingen vonden plaats in 

2008 en 2009, toen zeventien bevers 
werden losgelaten in het Hunze- en 
Zuidlaardermeergebied. “Van die zeventien 
dieren, kwam er bijna direct eentje om als 
verkeersslachtoffer”, vertelt Anne Jan Staal, 
die in het kader van zijn hbo-opleiding 
Bos en Natuur onderzoek deed naar de 
moge lijke migratie van bevers vanuit het 
Zuidlaardermeergebied naar de Drentse Aa. 

“De andere bevers maken het voor zover 
wij dat kunnen beoordelen prima. We 
heb ben zelfs net een melding ge kregen dat 
er jonge bevers zijn gesignaleerd. Dat zou 
een prachtig resultaat zijn en het bewijs 
dat de bevers zich hier definitief hebben 
gevestigd.”

knelpunten
Het onderzoek van Anne Jan richtte zich 
voor al op de Besloten Venen, gelegen op 
het laagste punt van de Hondsrug en tussen 
het stroomgebied van de Drentse Aa en 
het Zuidlaardermeergebied. “De Besloten 
Venen liggen tussen twee gebieden die zeer 
goede leefomstandigheden bieden aan de 
bever. Willen ze echter van het ene naar 
het andere gebied komen, dan moeten ze 
de Besloten Venen doorkruisen. In mijn 
onderzoek ben ik op zoek gegaan naar knel-
punten die zo’n doorgang bemoeilijken of 
onmogelijk maken. De knelpunten bestaan 
uit hekken, afrasteringen, wegen, spoor-
lijnen, bruggen en viaducten. Bij het in 
kaart brengen van die knelpunten heb ik 
me ook gebogen over suggesties voor het 
oplossen van die knelpunten. Zo zou bij 
drukke wegen die door het migratiegebied 
lopen een natte passage onder de weg, voor 
de bever een uitkomst kunnen zijn.
Voor diersoorten die zich over het land ver-
plaatsen kunnen hiernaast droge passages 
worden aangelegd.”
Voor zijn onderzoek maakte Anne Jan 
al wandelend en per kano een tocht van 
het Zuidlaardermeer naar het Noord-
Willemskanaal. Hij inventariseerde tien 
knelpunten maar hij vond ook plekken 
waar de oplossing al was aangebracht. Zo 
vond hij direct naast een viaduct op het 
spoor traject Groningen-Assen, een metalen 
duiker met een geleidend raster. “Ik ben 
nog aan het uitzoeken door wie die duiker 
is aangelegd en waarom. Waarschijnlijk is 
de duiker geplaatst om doorgang te bieden 
aan dassen of andere diersoorten. Precies 
bij deze plek heb ik een bever gezien. In 
de omgeving hebben we ook veel sporen 
van bevers gevonden, vooral aangevreten 
oeverbegroeiing.”

Gedragscode
Deze begroeiing en vooral de veelvuldig 
aanwezige wilgen zijn dan ook de hoofd-
attractie voor de bevers die er met graagte 
hun knaagtanden in zetten. Maar hoe zit 
het met andere gewassen en dus ook met 



Na veel praten, gelobby en gedoe viel in 1990 het (politieke) 
besluit in Nederland te komen tot een Ecologische Hoofd 
 Structuur (de EHS). Doel is om te komen tot een samen
hangende ecologische structuur waarbinnen Flora en Fauna 
vrijelijk leeft en beweegt. Dit om uitsterving van soorten te 
voorkomen en de noodzakelijke biodiversiteit te behouden. 
Grote natuurproblemen als vermesting, verzuring, verdroging 
en versnippering waren de aanleiding. 

Belangrijke spelers in het EHS veld zijn het Rijk (voor het geld), 
de Provincies (voor de controle en de uitvoering) en natuur
instanties als de Provinciale Landschappen, Staatsbosbeheer en 
Natuurmonumenten (voor aankoop en beheer van de gronden). 
De geworven en te werven gronden moesten vooral van de 
boeren komen (waar anders vandaan?). In totaal zo’n 4% van 
het boerenland. Dat gaf en geeft ’n hoop gelazer en brengt een 
stevige hoeveelheid kosten met zich mee. Sommige boeren 
stonden (tegen vergoeding) vrijwillig land af of ruilden grond, 
maar in een aantal gevallen wordt tot het laatst verzet gepleegd 
en moe(s)t het tot onteigening komen. De ene provincie is de 
laatste 20 jaar voortvarender te werk gegaan dan de andere. 
Groningen ligt, zeker landelijk gezien, redelijk op koers, al is 
het ook bij ons nog niet ‘af’. 

Maar kán het met het gestelde doel nog wel goed komen? Raken 
wij, alle goede bedoelingen ten spijt, na 20 jaar klooien, soebat
ten en prachtige, opgeklopte verwervingen niet verstrikt in ’n 
wirwar van (ook politieke) partijen waarin wisselvalligheden, 
onwil, onkunde en (tijdelijke) andere belangen het EHS doel om 
zeep helpen? Als we nu, na de 20 jaar waarin het geheel eigen
lijk klaar had moeten zijn, over de EHS heen vliegen dan zien 
we beslist nog niet het beoogde resultaat. Op z’n gunstigst is 
een aantal terreinen vergroot, nieuwe aangekocht en ingericht 
en soms, warempel, zijn ze (ten dele) met elkaar verbonden. 
De bedoelde snelwegen voor natuur hangen echter nog lang 
niet overal ‘soortenbreed’ aan elkaar. Ze eindigen maar al te 

vaak plotseling tegen zwaar verkeer, bebouwing, stuw of dam. 
Vogels en andere vliegers komen er nog redelijk vanaf, maar 
kleine en grote lopers als bepaalde insecten en zoogdieren én 
de vissen lopen of zwemmen zich regelmatig (letterlijk) dood. 
De ‘leefkaart’ voor loopkevers, vlinders, trekvissen, zoogdieren 
én vogels (zodat zij hun ding kunnen blijven doen en elkaar 
het hele jaar door kunnen vinden, rusten, eten, slapen en 
 migreren) zie ik nog niet. Bovendien win je met ‘4%  top ecolo
gie’ geen uitstervingoorlog.

Met diverse Google zoektermen vond ik helaas ook geen zicht 
op een goed einde, zo je al ’n samenhangend overzicht of 
 helderheid op internet te pakken krijgt. Het lijkt warempel wel 
dat nu ook de natuurbeschermers versnipperd zijn in deel
beschermers, recreatieondernemingen en sturende managers. 
Al het geld ten spijt.

Samen moet dat beter kunnen. Linksom of rechtsom mag niet 
uitmaken. Als wij vinden dat onze kleinkinderen ook nog   
’n tuinschallebijter, ’n stekelbaars of (misschien nog) ’n grutto 
moeten kunnen zien dan moeten we nú aan de slag. Nodig 
zijn niet alleen visie en ‘n verdere wil maar vooral ook overal 
 blijvende (kleinschalige) natuur mét verbindingen naar de 
‘grote’ natuur. Voor (en tussen) zout en zoet, droog en nat, land 
en zee. Waar allerlei inheemse soorten planten mogen bloeien 
en (alleen) wilde beestjes zich mogen voortplanten. 

Aan ’n snelweg zonder diverse deelnemers of op en afritten 
heb je niets. Dan is de ‘ecologie’ snel weg.

Jan Doevendans 
bbz@inn.nl

GaaT IE GOED mET DE EHS? 
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de eventuele schade die bevers daaraan 
kunnen veroorzaken? Anne Jan: “Daar 
was inderdaad wel wat angst voor toen 
de bevers werden uitgezet. In de praktijk 
valt het echter erg mee. Afgezien van een 
om geknaagde fruitboom, is er geen schade 
gemeld.”
De praktijk in het zuiden van het land, op 
plekken waar de bever is ‘ingeburgerd’, is 
dat vraatschade aan landbouwgewassen 
nauwelijks voorkomt. Anne Jan: ‘Bevers 
zoeken hun eten bij voorkeur in en rond 
het water. Ze laten landbouwgewassen vaak 
ongemoeid. De oeverzones en de moeras-
gebieden hier in Groningen en Drente 
geven de bever volop mogelijkheden tot 
foerageren. Ze hebben geen enkele reden 
om landbouwgebieden op te zoeken. 
We hebben trouwens een gedragscode 
voor de be strijding van muskus- en 
beverratten in gebieden waar bevers voor-
komen. In deze gebieden mogen geen 
klemmen en verdrinkingsvallen gebruikt 

worden voor de vangst van ratten. Zo is 
de overlevingskans van jonge bevers die 
per abuis worden gevangen, optimaal. 
Ook blijven de bestrijders minimaal 
vijf honderd meter uit de buurt van een 
beverbouw.”

bouwhelm
De bever is niet de enige soort die moet 
profiteren van de vrije doorgang door de 
Besloten Venen. Andere zoogdiersoorten 
als das, vos en ree en verschillende amfi-
biën- en insectensoorten, maken gebruik 
van de passeerplaatsen. “Je kunt de bever 
in dit gebied zien als een ambassadeur”, 
zegt Anne Jan. “Het is immers een tot de 
verbeelding sprekende soort. Vraag kin-
deren om een bever te omschrijven en ze 
vertellen je over de platte staart en de grote 
knaagtanden. Een bouwhelm laten ze nog 
net achter wege. Iedereen kent de bever en 
met zo’n ambassadeur is het eenvoudig de 
knelpunten en de problemen die er in dit 

De bever in Nederland

De bever (Castor fiber) is van oudsher een 

inheemse soort in Nederland. Door een ver

anderende leefomgeving en de jacht is hij in 

1826 uitgestorven. De eerste herintroductie 

vond in 1988 in de Biesbosch plaats. Na een 

lastige start lijkt het erop dat de populatie 

zich daar nu steeds beter weet te handha

ven. 

Na een haalbaarheidsstudie in 2004 werd 

in 2007 besloten bevers in het Hunzedal en 

het Zuidlaardermeergebied uit te zetten. 

Die uitzettingen vonden in 2008 en 2009 

plaats. Naar verwachting zullen deze bevers 

na verloop van tijd de andere Groningse en 

NoordDrentse beekdalen gaan bevolken.

Bevers in Nederland voldoen niet helemaal 

aan het bekende beeld van het nijvere 

knaagdier dat enorme bomen velt om 

een beverdam mee te bouwen. Zij graven 

een onderkomen in de oever en leven van 

oeverplanten, riet, wortelstokken van 

waterlelies, jonge twijgen, bladeren en 

boomschors. Vooral wilgen zijn favoriet bij 

de bevers in het noorden van het land.

gebied zijn voor flora en fauna inzichtelijk 
te maken.”
Volgens Anne Jan maakt de bever een goede 
kans zich te hand haven in Groningen 
en Drenthe. Het landschapstype is zeer 
ge  schikt als beverbiotoop en er is veel 
geleerd van eerdere uit zettingen in andere 
plaatsen in Nederland, maar ook elders 
in Europa, zoals in Polen en Zweden. 
Anne Jan: “Bevers zijn erg territoriaal. We 
hebben van andere uitzettingen vooral veel 
geleerd over de grootte van de populatie in 
een gebied. In de Biesbosch zijn er tussen 
1988 en 1992 42 paartjes bevers uitgezet. 
Die hadden het erg zwaar omdat ze ieder 
jaar hun territorium moesten ver dedigen 
tegen de nieuwkomers. Daardoor konden 
de bevers niet vol doende tijd en energie 
besteden aan foerageren en werden er veel 
ziek. Wij denken dat we met de uitzetting 
van een beperkt aantal bevers een goede 
kans maken op een gezonde populatie met 
toekomstperspectief.”

Anne Jan Staal bij 

beversporen.
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sis lijdt. “Het gebied leent zich uitstekend 
als moerasbiotoop, maar het heeft van 
oor sprong een vogelrichtlijn”, zegt René. 
“Het Leekstermeer is van oudsher een 
rust gebied voor overwinterende ganzen. 
Bovendien had het gebied in het verleden 
een goede populatie weidevogels. Met het 
verdwijnen van grasland rond het Leek-
stermeer verdwenen ook de grote aantallen 
ganzen. De weidevogelstand nam toen ook 
af. Voor de provincie Drenthe was de terug-
loop van het weidevogelbestand aanleiding 

Het Leekstermeergebied dat tussen de 
noordelijke oever van het Leekstermeer en 
de A7 ligt, maakt deel uit van de Noorde-
lijke natte as, een gebied dat als verbinding 
moet dienen tussen de natuurgebieden 
in Oost-Groningen en Duitsland in het 
oosten en Friesland in het westen. Uit de 
visie van beheerder René Oosterhuis op de 
bestemming van het gebied, doelsoorten, 
ecoprofielen en waterhuishouding valt op 
te maken dat het ruim vierhonderd hectare 
grote gebied aan een lichte identiteitscri-

om definitief te kiezen voor een moeras-
bestemming. Als je de zuidoever van het 
Leekstermeer vergelijkt met ons gebied, 
dan zie je straks veel meer moeras in plaats 
van graslanden. De begroeiing heeft daar 
vrij spel gekregen.”

weidevogels
Als het gebied zich zo goed leent voor een 
moerasbiotoop, dan gooi je als beheerder 
toch het roer om en maak je er een moeras-
gebied van? Zo eenvoudig ligt dit niet, weet 

Ingeklemd tussen het Leekstermeer en de A7 ligt een gebied dat 
deel uitmaakt van de Noordelijke natte as, een onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Beheerder René  Oosterhuis 
vindt dat dit Leekstermeergebied het beste tot zijn recht komt als 
moerasbiotoop als onderdeel van de EHS. Omstandigheden hebben 
echter anders bepaald.

“HET maxImaLE vOOR DE EHS 
HaLEn wE ER nOG nIET UIT”

L E E k S T E R M E E R G E b I E D : René. “Je hebt daar allereerst de steun van 
de provincie voor nodig. Groningen heeft er 
destijds voor gekozen om het gebied voor 
weidevogels te bestemmen. Daar moet Het 
Groninger Landschap zich dan bij neerleg-
gen. De provincie heeft de stelling inge-
nomen dat zolang er nog maar een paar 
weidevogels gebruik maken van het gebied, 
de bestemming onveranderd blijft. Wij vin-
den dat je sneller de stekker uit de weide-
vogelbestemming moeten kunnen trekken 
als de omstandigheden niet gunstig zijn. 
Iedere bioloog die zich met weidevogels 
bezighoudt weet dat met de situatie en het 
type landschap hier, een permanente wei-
devogelbestemming geen kans van slagen 
meer heeft. Dat komt door de versnippering 
van het landschap. Daardoor neemt de 
predatie toe. Ook is er meer recreatie en de 
verkeersdruk op omliggende wegen neemt 
toe. Maar het belangrijkste is wel dat er 
helemaal geen bronpopulatie weidevogels 

in het gebied zit, zodat je daar ook geen 
natuurlijke aanwas van vogels krijgt. Maak 
je er een moerasbestemming van dan zul 
je zien dat die paar weidevogels die we nu 
hebben, meeliften.”
De gewenste moerasbestemming wordt 
letterlijk en figuurlijk doorkruist door een 
ander ‘obstakel’ in het gebied. Midden in 
het Leekstermeergebied liggen percelen die 
eigendom zijn van een agrariër die het land 
destijds heeft gekocht met een weidevogel-
bestemming. René: “Dit heeft drastische 
gevolgen voor vooral de waterhuishouding 
van ons gebied. Bergen we teveel water, 
dan heeft het land eronder te lijden. De 
percelen van de agrariër lopen van het 
Leekstermeer tot aan de A7. Het scheidt 
het oostelijke deel van ons gebied, van het 
westelijke deel. Dat geeft op zich al een 
aantal logistieke problemen en het maakt 
de waterhuishouding nog lastiger; we heb-
ben nu eigenlijk drie kleine polders in een 

grote polder liggen.”
Hoewel Het Groninger Landschap en de 
agra riër van mening verschillen over de 
be stemming van het gebied is er wel goed 
overleg. “We maken er het beste van”, zegt 
René. “We blijven goed in gesprek en probe-
ren beslissingen te nemen waar we allebei 
van profiteren. Met wat aanpassingen lukt 
het toch er een fraai natuurgebied van te 
ma ken met mogelijkheden voor migratie 
van doelsoorten en ruimte voor weidevo-
gels.”

natte doorgang
De Noordelijke natte as heeft als belang-
rijke functie dat het een open verbinding 
biedt tussen natuurgebieden in Oost-
Groningen en Duitsland in het Oosten 
en Friesland in het westen. Om ook de 
geïnteresseerde leek een gevoel te geven bij 
deze doelen, zijn er doelsoorten benoemd. 
“Dat zijn zoogdieren als de otter, de bever 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, KINA, Silvan Puijman

Het Leekstermeer

gebied 

Inzet links: Otter

Rechts: Woelmuis.
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van de natte plekken, die ervoor moeten 
zorgen dat vooral moerasplanten een 
door gang vinden naar de naastgelegen 
natuur gebieden. Bij de oever van het plasje 
aangekomen breekt René nog maar eens 
een lans voor het loslaten van het weide-
vogelbestemmingsplan. “De bossages op 
deze plekken zijn prima schuilplaatsen 
voor roofvogels, die daar veel gebruik van 
maken. Wil je het gebied geschikt maken 
voor weidevogels, dan moeten die schuil-
plekken verdwijnen. Dat zou dan weer jam-
mer zijn, omdat ze bij het oorspronkelijke 
landschap behoren.” 

nieuwe plantensoorten 
Maar het publiek merkt niets van deze 
discussies. Voor hen is er vooral veel te 
genieten in het Leekstermeergebied. Zoals 
een wandeling langs de oevers van een 
plas die deel uitmaakt van de Lettelberter 
Petten, een veenplas die wordt omringd 
door een bos. Eendensoorten als tafeleend, 
zomer- en wintertaling, slobeend, wilde 
eend en kuifeend, maken er dankbaar 
gebruik van om te rusten en te foerageren. 
Ook zeldzame planten hebben hun weg 
gevonden door de natte routes die zorg-
vuldig door René en 15 vrijwilligers worden 
onderhouden. “Door het gehele gebied, met 
uitzondering van het land dat eigendom is 
van de agrariër, hebben we verbindingen 

en de noordse woelmuis”, zegt René. “Maar 
ook reptielen als de ringslang en amfibiën 
als de verschillende kikkersoorten in de 
regio, moeten een vrije doorgang vinden 
van oost naar west en andersom. Wegen en 
spoor lijnen zijn obstakels die door vogels 
nog wel kunnen worden genomen. Voor 
soorten die over land trekken, moeten die 
obstakels worden opgeheven met pas-
seerplaatsen. Droge gebieden in de natte 
as zijn ook obstakels. Diersoorten die een 
vochtige biotoop nodig hebben, kunnen 
zulke gebieden met moeite of helemaal 
niet oversteken. Voor veel plantensoorten, 
vooral de soorten met zaad dat niet door 
de wind wordt verspreid, is zo’n gebied 
funest. Daarom is het zo belangrijk dat alle 
ge bieden in de natte as, daadwerkelijk nat 
zijn.”
Bij het betreden van het gebied lijkt het op 
eerste gevoel wel mee te vallen met de nat-
tigheid. De laarzen zakken weg in zompige 
veengrond. Een pad leidt langs een gebied 
dat wordt begraasd door vee van veehou-
ders die het land pachten. Een prima sym-
biose, zo blijkt. De veehouders hebben de 
benodigde extra hectaren en Het Groninger 
Landschap krijgt begrazing en een extra stel 
ogen en oren die waken over dit kwetsbare 
gebied. 
Het pad komt uit bij een plasje dat is om-
ringd door een veenmoeras. Het is één 

gemaakt tussen de natte stukken. Dat heeft 
al profijt opgeleverd. We hebben verschil-
lende soorten die hun weg hebben gevon-
den van de naastgelegen gebieden naar 
onze natte stukken. Daar zijn pronkstukken 
bij. Tussen de soorten die we onlangs heb-
ben bijgeschreven zitten de ronde zegge, 
de draadzegge, de gevlekte rietorchis en de 
grote ratelaar. Het geeft maar weer aan dat 
het gebied meer potentieel heeft dan alleen 
als weidevogelgebied. Een goed functione-
rende natte as, is nodig om nog meer zaden 
van planten het Leekstermeergebied te 
 laten bereiken. We doen nu wat we  kunnen, 
maar het maximale voor de EHS halen we 
er nog niet uit.”

De moerasbiotoop rond het Leekstermeer 

past volgens Henk Hut van Staatsbosbe

heer, in de ontwikkeling van het gebied in 

de laatste tientallen jaren. “Met de situatie 

zoals die hier 25 jaar geleden was, hadden we 

nooit voor moerasland gekozen, ten oosten 

en zuiden van het Leekstermeer. In die tijd 

lagen er nog veel schrale graslanden en grote 

dottervelden met volop orchideeën. Door 

de jaren heen is het landschap echter steeds 

verder verzuurd en verschraald.Het werd 

steeds moeilijker het bestaande landschaps

type te handhaven, ook al omdat dit soort 

cultuurlandschap een kostbaar en moeilijk 

te beheren onderhoud vergt. Samen met de 

provincie heeft Staatsbosbeheer toen afge

sproken zelf voorbereidende stappen te on

dernemen voor het inrichten van het gebied 

als moerasbiotoop.” Het gebied ontvangt nu 

HEnk HUT:  “mOERaSGEbIED LOGISCH, maaR nIET 
vanzELFSPREkEnD”

water van de NoordDrentse beken Peizer

diep en Eelderdiep. Hut: “De waterstand van 

deze beeksystemen bepaalt de waterstand 

in het gebied, dat als boezem voor de beken 

fungeert. Hierdoor krijgen we een traditio

nele moerasbiotoop met een laag zomerpeil 

en een hoog winterpeil, waarbij veel stukken 

land volledig onderlopen.”

Een moerasbiotoop voor het noordelijke 

Leekstermeergebied lijkt in dit licht logisch, 

maar is niet vanzelfsprekend, weet Hut. “Ten 

eerste moet je een overeenstemming hebben 

tussen de verantwoordelijke organisaties. 

Dat zal niet zomaar gebeuren. De provincie 

Groningen heeft van oudsher de weidevogels 

omarmd. Maar zelfs als die overeenstemming 

er is, zijn er nog veel factoren, zoals de kwali

teit van het water, die bepalen of een gezond 

moerasgebied haalbaar is.”

Tekst Rogier Verhagen   Fotografie Omke Oudeman

Oké, het was niet de bedoeling van de bedenkers van de  
Ecologische Hoofdstructuur om de uitvoering van de EHS in 
handen te leggen van de provinciebesturen. Het Rijk zou de 
toezichthoudende, maar ook stimulerende rol moeten spelen 
bij het verwerven van de EHS-gebieden. Het Rijk kan namelijk 
de uitgangspunten bewaken en provincies maken nog wel eens 
andere afwegingen en dus ook andere keuzes als er EHS-gebieden 
vrijkomen. Op basis van lokale prioriteiten. Maar of het zo bedoeld 
was of niet, de realiteit is dat de provinciebesturen vandaag de dag 
een belangrijke stempel op de provinciale EHS-gedachte kunnen 
drukken. En dus is het belangrijk dat de natuur- en milieuorganisa-
ties hun ideeën bij de provinciale politiek goed voor het voetlicht 
brengen. Voor de komende Provinciale Statenverkiezingen hebben 
zeven natuur- en milieuorganisaties in de provincie Groningen 
gezamenlijk een plan opgesteld voor het behoud van de natuur en 
cultuurhistorie, het gebruik van energie en de landelijke inrichting 
in de provincie Groningen. De Ecologische hoofdstructuur (EHS) is 
daarbij een belangrijk item. 

naTUURORGanISaTIES 
bEPLEITEn EHS-bELanG  
bIj PROvInCIaLE POLITIEk 

’t Hemrik bij Glimmen 

Moerasbiotoop rond 

het Leekstermeer

gebied.

Boven:  Rayonbeheer

der René Oosterhuis.



27

vRIjwILLIGERS GEzOCHT vOOR HET TEam 
SCHanS bOURTanGE 

Het vrijwilligersteam dat o.a. wandelingen verzorgt en planten en vogels inventa-
riseert in het natuurgebied bij Bourtange is op zoek naar:

Gidsen en een bestuurslid (voorzitter of secretaris)

• Zou jij het leuk vinden om je enthousiasme voor het ontstaan van dit bij-
zondere stukje natuur met anderen te delen en om je kennis van  planten en 
dieren over te brengen?

• Wat denk je van samenwerken in een team waarin de leden veel eigen verant-
woordelijkheid hebben, maar zich ook medeverantwoordelijk voor het werk 
van het hele team voelen?

• Heb je zin om mee te helpen ons team te laten draaien?
Meld je dan als vrijwilliger aan!

Meer weten? Kijk op www.groningerlandschap.nl  of bel direct  
Siemie Zandvliet: 050 3135901

LEGaTEN 

Legaat erven mevr. Drs. S. Huysinga  € 9.103,–

GIFTEN

Heleen Gelinck en Hedzer Straat hebben in 

het kader van hun 60ste verjaardagen een 

bedrag van ongeveer 800 euro overgemaakt 

aan Het Groninger Landschap. Het bedrag 

bestaat uit giften van de jarigen zelf, en hun 

familie en vrienden.

Daarnaast is er een anonieme gift gedaan van 

25.000 euro en één van ruim 1300 euro. 

DE NIEuwE 
kaLENDEr 2011 vaN HET 
GroNINGEr LaNDScHap 
IS Er! 

Dit keer gemaakt door fotograaf   

Rein Hofman. Al zijn hele leven is hij ge

boeid door de natuur. Hierin staan sfeer en 

compositie centraal en wordt geprobeerd de 

essentie van het onderwerp vast te leggen. 

Speciaal voor Het Groninger Landschap heeft 

hij prachtige dieren en gebouwen gefoto

grafeerd.

De kalender heeft een afmeting van  

350 x 233 mm. Naast de schitterende foto’s 

van natuur en landschap die onze provincie 

rijk is, is er een overzichtelijk calendarium. 

Het is dan ook een fantastisch cadeau, bij

voorbeeld als relatiegeschenk rondom de 

feestdagen of als verjaardagscadeau.

Bestel nu deze kalender voor € 10, (voor 

nietBeschermers is de prijs € 11,50), exclusief 

verzendkosten à € 3,
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Stichting Het Groninger Landschap, het IVN consulentschap 
Groningen, Landschapsbeheer Groningen, de Natuur en Milieu-
federatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 
Waddenvereniging willen dat de provincie ambitie toont bij het 
behoud en herstel van natuur, milieu en landschap. “Wij vinden 
het ook belangrijk dat Groningen overtuigend streeft naar verduur-
zaming van bestaande en nieuwe ontwikkelingen. Ook in tijden 
van bezuinigingen vinden wij het belangrijk dat de doelstellingen 
van een groen en duurzaam Groningen overeind blijft. Wij denken 
dat dit belangrijk is voor de flora en fauna in Groningen en voor de 
Groningers zelf. Tenslotte gaat het om een gezond leef- en investe-
ringsklimaat van de provincie Groningen”, aldus de organisaties.

Tandje bij
De Ecologische Hoofdstructuur is opgesteld om de achteruit-
gang van dier en plantensoorten een halt toe te roepen. Een groot 
aaneengesloten ‘web’ van natuurgebieden moet er toe leiden dat 
dieren, maar ook plantensoorten volop de ruimte krijgen. Het 
jaar 2018 was ooit als streefjaar gesteld waarop alle gebieden in 
 Nederland die voor de natuurontwikkeling bedoeld zijn, door 
natuur beherende instanties moeten zijn ingelijfd. Het gaat in de 
provincie Groningen dan om Het Groninger Landschap, Natuur-
monumenten en Staatsbosbeheer. Toch wordt er ook steeds vaker 
gekeken naar de mogelijkheid om samen met andere grondeige-
naren te kijken of er beheerafspraken gemaakt kunnen worden 
zodat de grondeigenaar toch kan blijven zitten, maar dat het beheer 
wordt uitgevoerd binnen de EHS-afspraken.
Op zich loopt de aankoop van de EHS-terreinen in de provincie 
Groningen voorspoedig. Ook worden er gesprekken gevoerd met 
grondeigenaren die hun land liever niet willen verkopen. Het 
gaat dan om het gezamenlijke beheer over die gronden. Zoals het 
nu lijkt, lukt het om in 2018 alle voor de EHS bestemde gronden 
in  eigendom te krijgen, of er sluitende beheerafspraken over te 
 maken. Daarvoor moet er echter nog wel een tandje bijgezet wor-
den. Vaak wordt de inrichting van de natuur in het gebied namelijk 
vertraagd doordat een klein aantal hectares nog niet verworven is. 
Deze zogenaamde ‘ontbrekende schakels’ zijn relatief klein, maar 

zijn ook cruciaal voor het voltooien van de EHS. Het gaat daarbij 
bijvoorbeeld om de oostoevers van het Zuidlaardermeer tussen 
Wolfsbarge en de Groeve maar ook om delen van Westerwolde. 

kavelruil
De organisaties willen graag dat de provinciale politiek hen steunt 
bij een ‘integrale aanpak’ van de EHS. Dat betekent dat ook met ont-
wikkelingsmogelijkheden en fondsen op het gebied van recreatie, 
landbouw, krimp en waterberging moeten worden gekeken of EHS-
natuurgebieden kunnen worden aangekocht. Als de problematiek 
van de EHS gecombineerd wordt met actuele thema’s en budget-
ten, is het veel kansrijker om snel gebieden te kunnen verwerven, 
zo stellen de organisaties. Maar dan moet de politiek het belang 
van natuur en natuurontwikkeling in woord en daad steunen. Het 
begrip ‘natuur’ moet hoger op de politieke agenda komen en in 
verkiezingsprogramma’s is het goed als de partijen ook duidelijke 
standpunten en visies ontwikkelen. 
Volgens de organisaties zijn er legio mogelijkheden voor de provin-
ciale politiek om creatief te kijken naar mogelijkheden om de EHS-
structuur in Groningen ‘af’ te krijgen. Zo zijn er kansen binnen de 
Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) maar de provincie kan ook 
grondeigenaren stimuleren hun bedrijf naar gebieden buiten de 
EHS te verplaatsen. Onteigenen van gronden moet daarbij zoveel 
mogelijk voorkomen worden door volledige schadeloosstellingen 
te bieden. Verder zijn er mogelijkheden van kavelruil of er kunnen 
met grondeigenaren afspraken worden gemaakt over particulier 
beheer. 

De natuur- en milieuorganisaties benadrukken overigens het be-
lang van de natuur in Groningen en pleiten ervoor dat de provincie 
ook kijkt of het mogelijk is om meer natuur te realiseren buiten 
de EHS-gronden om. “Dat is voor het woongenot in de provincie 
buitengewoon belangrijk. Natuur in de directe leefomgeving biedt 
namelijk de mogelijkheid om te ontspannen, met minder stress 
als resultaat. In 2001 schatte onderzoeksbureau Ecorys-NEI de 
ver meden gezondheidskosten door natuur in Nederland op 350 
miljoen euro per jaar.”

Westerbroekstermade

polder



bUITEnPLaaTS REITDIEP FEESTELIjk 
GEOPEnD

Stichting Het Groninger Landschap heeft 
25 juni jl. de deuren van het nieuwe 
bezoekerscentrum in Noorderhoogebrug 
(Groningen) op feestelijke wijze geopend. 
Aan de opening werkten leerlingen van 
de basisschool De Heerdstee uit Beijum 
(Groningen) mee. Groep 8 hield onder 
begeleiding van verhalenverteller Erik  
van Dort een musical helemaal in het 
teken van deze opening.
Deze musical ging over Sanne en Jacco, 
twee kinderen van deze tijd, die terecht-
komen in de tijd van 100 jaar geleden. 
Ze komen terecht in de tijd dat molen 
De Wilhelmina werd gebouwd en de 
scheepssloperij van Garnwerd nog volop 
in bedrijf was. Ook zagen we professor 
Van Giffen op de fiets rondscheuren en 
werden er “wilsters geflapt”. De Uilskui-
kens van de Koningslaagte is een verhaal 
dat zich afspeelt tegen de achtergrond van 
de natuur in het oudste cultuurlandschap 
van Europa. Het verhaal is in boekvorm 
uitgegeven, speciaal ter gelegenheid van 
de opening van het nieuwe centrum. 

Aan het eind van deze musical werd de 
openingshandeling uitgevoerd door 
de Commissaris van de Koningin van 
de Provincie Groningen, Max van den 
Berg, de voorzitter van het portefeuille-
houdersoverleg Regiopark van de Regio 
Groningen-Assen, gedeputeerde Rein 
Munniksma, mevrouw Judith Lingeman 
van de Nationale Postcode Loterij en de 
directeur van Het Groninger Landschap, 
Rita Jansen.

Na de opening volgden twee open dagen 
waar iedereen die meer wil weten over 
de cultuurhistorie en natuur van het 
Reitdiepgebied welkom was. Op het wei-
land naast het centrum is een speciale 
natuur- en landschapsmarkt georgani-
seerd met veel activiteiten, vooral voor 
de jeugd. Men kon waterbeestjes van-
gen, braakballen pluizen, pony rijden, 
brood bakken, buttons maken, schmin-
ken. De open dagen trokken ongeveer 
3000 bezoekers.

Werk van 

Maria Koekoek

Bij het bezoekerscentrum Buitenplaats 
Reitdiep van Het Groninger Landschap 
zijn onlangs zes biggen en twee kalfjes 
geboren. 
Het nieuwe bezoekerscentrum in 
 Noorderhoogebrug is in juni geopend. 
Iedereen die meer wil weten over de 
 cultuurhistorie en natuur van het 
Reitdiepgebied is welkom op deze 
kijk  boerderij. Er is een permanente 
tentoonstelling over het gebied, het 
huidige beheer en de weidevogels en er 
is een uitkijkpunt met uitzicht over het 

GEbOORTEGOLF bIj bUITEnPLaaTS REITDIEP

 natuurgebied De Koningslaagte.
Bij het bezoekerscentrum staat een 
een voudige potstal waar in de winter 
Groninger Blaarkoppen op stro staan. Hier 
kan iedereen met eigen ogen zien hoe een 
potstal werkt en wat het belang van ruige 
stalmest is voor weidevogels. Daarnaast 
worden er boerderijdieren zoals kip-
pen, geiten en een varken gehouden. Dit 
 varken, van het ras Bonte Bentheimer, 
heeft nu 6 biggetjes gekregen. Daarnaast 
hebben twee Groninger Blaarkoppen ge-
kalfd, één rood kalfje en een zwarte. 

Beheermedewerker   

Jan Moerkerk  

met biggetje
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Links: 

Tot t/m 31 oktober exposeert fotografe 

Gerda de Voogd haar waddenfoto’s en dieren 

portretten in het bezoekerscentrum van Het 

Groninger Landschap. Meer informatie over 

het werk van Gerda de Voogd kijk op 

www.fotodevoogd.nl.

Tijd: Iedere dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 

17.00 uur

Locatie: Bezoekerscentrum Buitenplaats 

Noordkust aan de Hoofdweg in Pieterburen

ExpoSITIE GErDa DE 
vooGD IN BEzoEkErS
cENTruM BuITENpLaaTS 
NoorDkuST
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In de polders langs het Zuidlaardermeer is in mei een kraanvogel 
gespot. Het ging om een volwassen vogel. Kraanvogels broeden 
in uitgestrekte moerasbossen en hoogvenen. In Nederland is het 
een uiterst schaarse broedvogel. De in Nederland doortrekkende 
kraanvogels broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-
Spanje en noordelijke delen van Afrika. In Nederland komen 
doortrekkende kraanvogels voor in de Peel, het Dwingelderveld en 
het Leersumse veld. 

Na de werkzaamheden in Harender Wildernis worden er nu 
bijzondere planten gevonden, zoals de Bospaardestaart. De vondst 
is heel bijzonder voor het noorden en wellicht de eerstre vondst in 
Groningen.
In de Oosterpolder is de ‘Carex x evoluta’, een kruising tussen 
draadzegge en oeverzegge gevonden. De plant is 7 keer eerder 
elder sin Nederland vastgesteld, maar het is de eerste vondst in de 
provincie Groningen

zaTERDaG 2 OkTObER DaG van DE REGIO

BEzIcHTIGING DE wIDDE MEuLN IN  
TEN BoEr
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Boltweg 16 in Ten Boer
De molengidsen gaan brood en 
pannenkoeken bakken voor en met 
kinderen. Tevens wordt er gemalen. De 
expositie “Bijenwasschilderen” van Maria 
Koekoek is dit weekend nog te bezichtigen. 

De Widde Meuln in Ten Boer is één van deze 
1200 molens die nog te bezichtigen is.
De molen wordt elke woensdag en zaterdag 
door vrijwilligers in bedrijf gesteld. Dit 
betekent in de praktijk dat de molen 
frequent meel maalt en open is voor 
publiek. De molen is rolstoeltoegankelijk 
en er is een lift die u tot op de stellingzolder 
brengt. Naast het recreatieve karakter 
vervult de molen een educatieve rol. 
Bovendien worden er regelmatig culturele 
activiteiten in de molen georganiseerd. 
Ook is de Widde Meuln een officieel ION-
oplaadpunt. In één uur is de accu van uw 
fiets weer voldoende geladen om de reis 
voort te zetten. De ION oplader is geschikt 
voor fietsen van het merk Sparta, Batavus, 
Koga, Hercules en Tenturi.

BEzIcHTIGING MoLEN zELDENruST IN 
wESTErwIjTwErD + ExpoSITIE 
jaNNa BaTHoorN
De Zeldenrust is een achtkante 
korenpelmolen uit 1852.Dit houdt in dat 
de molen gerst kan pellen en granen kan 
malen. Pellen houdt in dat de gerst van het 
schilletje wordt ontdaan waardoor gort 
wordt verkregen. Het malen van diverse 
graansoorten tot meel is momenteel
de hoofdfunctie van Zeldenrust. Bij de 
restauratie is geprobeerd zoveel mogelijk 
het oude karakter van deze karakteristieke 
Groningse molen te behouden. U kunt de 
molen vrij of onder begeleiding bezichtigen. 
De aanwezige molenaar en vrijwilligers 
verzorgen de rondleiding.
Tijd: 12.00 tot 17.00 uur.
Locatie: Dorpsweg 16, Westerwijtwerd.
Bijzonderheid: U kunt de molen vrij 
bezichtigen.

Op 25/26 september en 2/3 oktober 
is molen Zeldenrust onderdeel van 
KUNSTMOnuMENT 2010. Hiervoor nodigt 
de Culturele Raad Middelstum uitsluitend 
professionele kunstenaars uit, woonachtig 
in de gemeente Loppersum, die een 
academische opleiding hebben genoten en 
actief werkzaam zijn.
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vaN STIcHTING 
HET  GroNINGEr LaNDScHap

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

Vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk. Op deze pagina staat een 

overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. En telkens lichten we  

er eentje uit. Deze keer is dat de Nationale 

Postcode Loterij.

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

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

Natuurbeheer en drinkwaterwinning 

gaan uitstekend samen. Het waterbedrijf 

Groningen werkt bij de drinkwaterwinning 

in de onnerpolder al jaren samen met Het 

Groninger Landschap. volgens Dirk van der 

woerdt, hoofd strategie en onderzoek is 

het waterbedrijf Groningen méér dan een 

drinkwaterbedrijf. “waterbedrijf Gronin-

gen wil als maatschappelijke onderneming 

de waterbelangen in de regio duurzaam 

veilig stellen.” 

“Sinds de jaren 90 hebben we naast drink

water een stevige ‘industriewaterpoot’. Dus 

als bedrijven voor hun bedrijfsvoering water 

nodig hebben, organiseren wij dat ze water 

met de benodigde specifieke eigenschappen 

krijgen. Dat is ooit begonnen met AKZO, dat 

water de grond in pompt om zout naar boven 

te halen. Wij organiseerden dat ze daarvoor 

geen zuurstofloos grondwater, maar opper

vlaktewater zijn gaan gebruiken. Wij maken 

dat water zuurstofloos, zodat ze dat voor de 

zoutwinning kunnen gebruiken. Voor weer 

andere klanten maken we bijvoorbeeld gede

mineraliseerd water. Ook dat maken we van 

oppervlaktewater. Zo verzorgen we voor elke 

afnemer locale duurzame oplossingen voor 

industrieel water. Water op maat dus. En zo 

gebruiken we de goede kwaliteit drinkwater 

die we hier hebben niet voor doeleinden 

waarvoor we net zo goed ander water kun

nen gebruiken.”

Het Waterbedrijf Groningen is een relatief 

klein, maar is bovenal een zeer multifuncti

oneel bedrijf. Zo werkt het samen met het 

waterbedrijf Evides (RotterdamZeeland) 

op het gebied van industrie water; met de 

waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en 

Aa’s werkt het samen aan het rioolbeheer van 

gemeenten en samen met Waterleiding Maat

schappij Drenthe wordt in Glimmen het tech

nologiecentrum WLN gedeeld waar behalve 

technologisch advies, ook de watermonsters 

worden geanalyseerd. Verder onderzoekt 

Waterbedrijf Groningen de mogelijkheden op 

het gebied van water en energie (o.a. warmte

koude systemen, hergebruik restwarmte en 

CO2 van de industrie); in Srebrenica helpt het 

waterbedrijf om de drinkwater en afvalwa

tervoorziening op orde te brengen en voor 

de allerarmsten in India ontwikkelde het een 

huishoud waterfilter.

Volgens Van der Woerdt vormen Waterbedrijf 

Groningen en natuurbeheer ook een succes

volle combinatie. “In de Onnerpolder willen 

we water blijven winnen, maar wel zodanig 

dat de natuurontwikkeling wordt versterkt. 

Door waterwinning en natuur te combineren 

is de waterkwaliteit immers dubbel bevei

ligd tegen verontreinigingen.  Zo dragen 

wij 30 jaar lang 450.000 euro per jaar bij aan 

natuurontwikkeling in de polder, met oog 

voor onze gezamenlijke belangen natuurlijk, 

want de Onnerpolder is wel het grootste 

drinkwaterwingebied dat het waterbedrijf 

heeft. Bovendien is de Onnerpolder ook nood

bergingsgebied in geval van grote waterover

last. Daarvoor is samen met Het Groninger 

Landschap, de provincie Groningen en het 

waterschap Hunze en Aa’s het gebied inge

richt en zijn diverse kades in en rondom de 

polder aangelegd. De waterwinningsbronnen 

zijn verplaatst naar de kades en naar speciaal 

opgeworpen wierden. Die werkzaamheden 

voor de noodberging zijn afgerond. Voor Het 

Groninger Landschap is het essentieel dat 

het een aaneengesloten gebied is dat goed te 

beheren is. Die herinrichting is naar verwach

ting over enkele jaren gereed waarna  we een 

mooi aaneengesloten natuurgebied hebben, 

met onze bronnen daarin op een natuurlijke 

manier ingepast.”

waTErBEDrIjF GroNINGEN: 
DuurzaME parTNEr IN DE poLDEr

Dirk van der Woerdt

hoofd strategie en onderzoek 

Waterbedrijf Groningen


