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‘Laat het Reitdiep weer Kronkelen’ is één van de grootste en meest 
omvangrijke projecten die Het Groninger Landschap ooit heeft 
uit gevoerd. Dit project heeft alles in zich waar het hedendaagse 
natuurbeheer mee te maken heeft: natuurherstel, waterbeheersing, 
weidevogelbeheer, samenwerking met andere grondeigenaren 
over gezamenlijk beheer, eindbeheer, bemesting, beweiding, en 
minstens zo belangrijk: het zichtbaar maken en het herstel van 
cultuur historische waarden. In dit project en alle kleinere deel
projecten werken we succesvol en in goede harmonie met veel 
partners samen.

Het project is bijna klaar. Dat werd ook tijd. We hebben de afge
lopen jaren veel gevraagd van omwonenden. Voor hen leverden de 
werkzaamheden overlast op. Modder op de weg, tijdelijk afgesloten 
toegangswegen, graafmachines in de weilanden die soms pal 
achter woningen nieuwe sloten groeven, oude dammen en water
wegen herstelden en nieuwe dammen aanlegden. We hebben 
weinig echt grote problemen gekend. Natuurlijk waren we het wel 
eens oneens over de manier waarop we het werk uitvoerden maar 
we hebben er altijd met de omwonenden over kunnen praten. 
Ook daar waar bijvoorbeeld het natuurbelang en het recreatieve 
belang elkaar raken, zoals bij de afsluiting van het fietspad bij 
Harssensbosch in het broedseizoen.

Terugkijkend overheerst bij mij het positieve gevoel dat we dit 
project vooral samen doen. Samen met al onze partners, samen 
met belanghebbenden, de lokale en regionale overheden en 
omwonenden. Mét de maatschappij, vóór de maatschappij dus. 
Zoals ook de Nationale Postcode Loterij belangrijk vindt. Hun 
‘Kanjer’subsidie betekende de start van dit project en was de 
katalysator om ook de rest van het benodigde geld bij elkaar te 
krijgen en dit project tot een goed eind te brengen.

Koningslaagte is een geweldig mooi en belangrijk rust en 
fourageergebied voor weidevogels geworden. Harssensbosch 
illustreert de cultuurhistorische rijkdom van het gebied. De 
meanders van de oude Hunze worden langzaam weer zichtbaar. 
Met de openstelling van ons gloednieuwe bezoekerscentrum in 
Noorderhoogebrug voldoen we ook aan onze laatste doelstelling: 
ik nodig u van harte uit om mee te genieten van één van de 
oudste cultuurhistorische gebieden van Europa, een geweldig 
weidevogelgebied en op en top karakteristiek Gronings landschap: 
het Reitdiepgebied.

Rita Jansen
directeur 
Het Groninger Landschap
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‘LAAT HET REITDIEP WEER KRONKELEN’

Al een paar jaar werken we aan het project ‘Laat het Reitdiep weer kronkelen’. Het 
Reitdiepgebied is het oudste cultuurlandschap van West Europa. Vanuit de lucht 
is te zien hoe de bewoners in de loop van de geschiedenis maatregelen namen om 
efficiënter met de omgeving om te gaan. Veel rivierkronkels zijn rechtgetrokken 
of er zijn rechte ‘bypasses’aangelegd om het voor de scheepvaart makkelijker te 
maken. Het Groninger Landschap heeft veel werkzaamheden uitgevoerd om de 
geschiedenis van het gebied weer goed in beeld te krijgen. We verzetten veel werk 
om de waterhuishouding aan te passen en we herstellen de oude meanders. In het 
gebied is dan beter te zien hoe de oude Hunze nog ongestoord door het landschap 
kronkelde tot aan de standsrand van Groningen. Dit herstelprogramma ‘Laat het 
Reitdiep weer Kronkelen’ is naar verwachting in 2011 klaar.

Vanuit de lucht is uitstekend te zien hoe het water van de vroegere Hunze zich een 
weg heeft gezocht door het gebied, richting de zee. Het landschap is getekend door 
kronkelende sloten, voormalige rivierbeddingen die als drooggevallen geulen in de 
weilanden zichtbaar zijn. 
Rond 600 voor Christus zou er voor het eerst menselijke activiteiten in het gebied 
zijn geweest. Die vermoedens zijn gebaseerd op de vondst van scherven, die 
behoren tot de oudste vondsten die ooit in dit gebied zijn gedaan. De scherven 
dateren van de vroege ijzertijd (800 tot 500 voor Chr.) De vroegere bewoners 
leefden in de zomer maar misschien ook permanent op boerderijen, op de oeverwal 
van de Hunze. Ze lieten hun koeien grazen op de akkers, omheind door paaltjes, 
met daartussen gevlochten wilgentenen. Het bed van de Hunze, en de kleinere 
zijgeultjes die doodliepen in de lager gelegen delen, was hun verbinding met de rest 
van de wereld. 

REITDIEPgEbIED, OuDsTE cuLTuuR-
LANDscHAP vAN WEsT EuROPA



“Al enkele jaren werken we aan het project 
‘Laat het Reitdiep weer kronkelen’. Het 
Reitdiepgebied is het oudste cultuur
landschap van West Europa en de sporen 
van de geschiedenis zijn nog prima te zien, 
voor wie er oog voor heeft. We proberen de 
oude meanders weer te herstellen zodat 
het gebied meer het beeld weergeeft zoals 
het vroeger was, toen de oude Hunze nog 
ongestoord door het landschap kronkelde 

tot aan de standsrand van Groningen. We 
werken hard aan de aanpassing van de 
waterhuishouding in het gebied. Als we de 
grondwaterstand namelijk verhogen zorgt 
dat voor een beter bereikbaar bodemleven 
en dus voor meer voedsel voor weidevogels 
zoals de grutto, de kievit en de tureluur. 
Veel dammen in het Reitdiepgebied waren 
niet in al te beste staat van onderhoud. Een 
groot deel ervan moesten we vervangen. 

Tekst Arjan Hendriks

“HET zIjN DE LAATsTE LOODjEs 
vAN EEN gEWELDIg PROjEcT!”

B E H E E R D E R  A R j A N  H E N D R I k S :

In totaal hebben we binnen het project 
ongeveer 180 dammen hersteld en nieuw 
aangelegd. Ook hebben we een ecoduiker 
bij Wierumerschouw en een vissluis in het 
Selwerderdiepje aangelegd. Dat betekent 
dat de vis het Reitdiepgebied zowel in 
als uit kan en alle andere kleinere dieren 
kunnen via de ecoduiker ook het water 
oversteken.”

“We werken met ons beheer in het 
Reitdiep  gebied nauw samen met andere 
grondeigenaren. Met hen maken we af
spraken over zaken als beweiding, be
mes ting met ruige stalmest en gevarieerd 
maaien. Daarvoor hebben we gelukkig ook 
met de agrarische vereniging Duurzame 
Landbouw Stad en Ommeland een plan 
van aanpak opgesteld. Daarnaast werken 
we in het kader van het provinciaal beleid 

‘Meer doen in minder gebieden’ mee aan 
het opstellen van een beheerplan voor 
de weidevogels voor het Reitdiepgebied. 
Vorig jaar waren direct al de eerste resul
ta ten van deze afspraken te zien. Zo zijn 
in het voorjaar van 2009 alleen al in de 
Koningslaagte ongeveer 600 grutto’s waar 
genomen en nog wat aantallen lepelaars en 
Wilde en Kleine zwanen.  
In de Meedenertilsterpolder heeft het 

gRONINgER bLAARKOP 

Het Groninger Landschap heeft in De Ko

ningslaagte 10 blaarkoppen losgelaten. De 

Blaarkop is een oud runderras en wordt in de 

late Middeleeuwen al beschreven. Van ouds

her komt de blaarkop voor in de provincie 

Groningen maar ook in de Rijnstreek tussen 

Utrecht en Leiden Het belangrijkste fok

gebied was echter de provincie Groningen, 

vandaar de naam Groninger Blaarkop. In de 

provincie Groningen bestond aan het begin 

van de 20e eeuw de veestapel voor 90% uit 

blaarkoppen Eind 20e eeuw was dit geredu

ceerd tot minder dan 1.000 dieren. 

Het Groninger Landschap hecht grote waarde 

aan behoud van dit typische en zeldzaam 

Groninger veeras. Vandaar dat gefokt wordt 

met stamboek blaarkoppen. De blaarkop is 

een grotendeels zwarte of rode koe met een 

witte kop en een witte staartpunt. De buik 

van de koe is wit en rondom de ogen zitten 

rode of zwarte vlekken (blaren genoemd). 

De blaarkop is een sterke koe die zich uit

stekend kan redden op natuurgrasland. Maar 

ze zijn ook sober in de verzorging, omdat 

ze sterk zijn en niet veel last hebben van 

ziektes. Bovendien zijn er weinig problemen 

tijdens de geboorte van een kalf.

De Groninger blaarkop is een zogenaamd 

‘dubbeldoelkoe’. Dit betekent dat het ras 

zowel gebruikt voor vlees als melkproductie. 

Het meeste wordt de koe echter gebruikt 

voor de vleesproductie.

verhogen van de waterstand inmiddels ook 
succes opgeleverd. Uit een inventari satie 
bleek vorig jaar dat het aantal broed
gevallen van de grutto’s was verdubbeld ten 
opzichte van 2008.”

“Dat klinkt allemaal goed, maar toch 
moeten we een paar jaar afwachten of de 
aantallen weidevogels in het Reitdiep
gebied zullen toenemen of niet.  Daarom 
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PLAs DRAs

Doordat dammen en stuwen het 

water langer in het gebied kunnen 

vasthouden, staat de Koningslaagte 

al ruim voor het broedseizoen ‘plas

dras’. Deze situatie is van groot belang 

om het bodemleven te bevorderen. 

De Koningslaagte is een belangrijk 

rust, en fourageergebied voor vele 

soorten weidevogels als ze vanuit hun 

overwintering gebieden terug komen. 

Nadat ze zijn opgesterkt vliegen ze 

weer naar hun broed gebieden. Dit is de 

Koningslaagte in februari, in afwach

ting van de eerste weidevogels.



De Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland bestaat 
uit zo’n 200 leden en heeft een werkgebied dat ruwweg wordt 
begrensd door Haren, Bedum, Winsum, Zuidhorn en Groningen. 
Het Reitdiepgebied is dus maar een klein deel van het totale werk
veld, maar het wordt wel specifiek anders benaderd. Van Dijk: “Het 
Reitdiep valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS. Het 
Groninger Landschap heeft het liefst biologische boeren in dit ge
bied en wil voor de be mesting van de percelen geen drijfmest van 
de gangbare boeren gebruiken. Wij vinden dat daar ruimte moet 
zitten.” 

biologisch stempel
Langdurige pachtcontracten vormen de toekomst van het eind
beheer in het Reitdiepgebied. Zowel Het Groninger Landschap 
als de boeren zijn daarvan over tuigd. De voorkeur daarbij ligt bij 
boeren met een biologisch bedrijf. Van Dijk: “Maar we moeten 

Tekst Rogier Verhagen

De Vereniging Duurzame Landbouw Stad en Ommeland 
neemt een cruciale rol in voor het beheer in het Reitdiepgebied. 
Onlangs sloot Het Groninger Landschap een convenant met de 
grondeigenaren om het eindbeheer in het Reitdiepgebied op 
elkaar af te stemmen, langdurige pachtafspraken te maken en 
een goed weidevogelbeheer te voeren. “Veel afspraken moeten 
nog verder worden uitgewerkt maar de samenwerking is tot nu 
toe veel belovend”, aldus voorzitter Cor van Dijk van Stad en 
Ommeland.

die pachtcontracten goed doorspreken en kijken hoe dat in de 
bedrijfs voering uitwerkt. Dat biologische stempel mag daarbij 
geen verplichting zijn. Kijk, die langdurige pachtsituatie is een 
belangrijk punt voor de boeren. Het is de basis voor de toekomst. 
Alleen dan kun je echt beslissingen nemen voor je bedrijf. 
Bijvoorbeeld of het de investering waard is om wel of geen potstal 
te bouwen. Maar voor het gebied is het van belang dat ook gangbare 
veehouderij mogelijk moet zijn. Niet alles móet biologisch zijn, 
want dan doe je de landbouwstructuur geweld aan. De gebieden 
moeten logisch zijn verkaveld. Dus als een grondstrook een 
beetje onpraktisch ligt en binnen de EHS valt, kan het logischer 
zijn om die strook aan een gangbare boer toe te be delen als zijn 
grond daar toch al aan grenst, mits er goede afspraken worden 
gemaakt over de natuurdoelstellingen.” Dit soort afspraken ver
betert uiteindelijk ook de landbouwstructuur, volgens van Dijk. 
“Als je het gebied aan zeven boeren hebt onderverdeeld, kan dat 

gRONDEIgENAREN 
POsITIEf KRITIscH OvER 
sAMENWERKINg IN 
REITDIEPgEbIED
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hier voor SOVON Vogelonderzoek Nederland 

gevraagd als neutrale onderzoeks organisatie. 

De metingen worden verricht volgens de 

BMPmethode. Dit is een alge meen erken de, 

intensieve methode van broed vogel  inven

ta risatie die aan hoge standaard regels is 

gebonden. In de periode maartjuni wordt 

het terrein om de 10 dagen, zo’n 7 tot 10 keer 

per seizoen volledig geïnventariseerd, vaak 

bij zonsopgang en twee keer ’s nachts. Alle 

vogelwaarnemingen worden ingetekend 

op veldkaarten per soort. Aan de hand van 

de waarnemingen wordt bepaald hoeveel 

 territoria er van de verschillende soorten 

aanwezig zijn. Er worden geen nesten ge

zocht. Het aantal broedparen wordt bepaald 

aan het aantal waarnemingen van zang, 

balts, paarvorming, ouders met jongen etc. 

Toevallig gevonden nesten worden wel mee

geteld.”

“Landelijk nemen de aantallen weidevogels 

af, ook in Groningen. We moeten zuinig 

op ze zijn als we ze willen behouden en 

dit gebied leent zich er bij uitstek voor om 

speciaal beheer te voeren op het behoud van 

weidevogels. 

Het effect van het weidevogelbeleid van Het 

Groninger Landschap in het Reitdiepgebied 

houden we de komende jaren nauwgezet 

in de gaten. De situatie van 2008 is als een 

‘nulmeting’ vastgelegd en van daaruit  wor

den de ontwikkelingen gemeten. We hebben 

lagen tijdens het broedseizoen de werk
zaamheden in het Reitdiepgebied stil. Dan 
krijgen de vogels zoveel mogelijk rust om 
te broeden en hun jongen groot te brengen. 
Het broedseizoen is inmiddels weer over, 
en aannemer Vos is alweer verder gegaan 
met het afwerken van de oevers bij de 
aan gebrachte dammen. Het zijn echt de 
laatste loodjes en dan hebben we met zijn 
allen een fantastisch natuurgebied vlakbij 
de stad Groningen en tegen Adorp aan. 

gOEDE sTRORIjKE 
sTALMEsT AANgEvOERD 
vOOR DE WEIDEvOgELs
Het Groninger Landschap heeft aan het 

einde van de winter 400 ton vaste stalmest 

aangevoerd voor de bemesting van de per ce

len voor weidevogels in het Reitdiepgebied. 

Het Groninger Landschap neemt maatregelen 

om de omstandigheden zo goed mogelijk 

te  maken voor een geslaagd broedseizoen. 

 Vaste stalmest is mest dat tij dens de winter

periode in een stal wordt opgevangen en 

wordt vermengd met stro. Die mest rijdt Het 

Groninger Landschap uit over de bevro

ren weilanden waardoor het bodemleven 

 (wormen en insecten) gestimuleerd wordt. 

Daardoor kunnen de weide vogels over 

vol doende voedsel beschikken. Bovendien 

wordt het stro in de stalmest gebruikt als 

nest materiaal. Om het broed succes van 

de weidevogels verder te bevorderen, zal 

Het Groninger Landschap de percelen op 

verschillende tijden maaien zodat er altijd 

voldoende lang gras is voor de opgroeiende 

kuikens om zich te kunnen verschuilen. Er 

zijn tegenwoordig nog weinig veehouders 

in het Reitdiepgebied die strorijke stalmest 

produceren. Vandaar dat een aanvullende 

hoeveelheid mest van boeren elders uit de 

provincie is aangevoerd. Om in de toekomst 

voldoende strorijke stalmest voorradig te 

hebben, bouwt Het Groninger Landschap 

momenteel een eigen stal in het zuidelijke 

deel van het Reitdiepgebied. 

MONITORINg bROEDsuccEs REITDIEP

Het project ‘Kronkels door het Reitdiep’ 
wordt mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de Nationale Postcode Loterij 
van ruim 2,5 miljoen euro. De loterij vindt 
dat het oudste cultuurlandschap van West 
Europa behouden moet blijven en geeft 
met haar steun een krachtige impuls aan 
de recreatie en het natuurherstel in het 
Reitdiepgebied. Voor de aanpassing van 
de waterhuishouding hebben we een 
belangrijke subsidie gekregen van de 
provincie Groningen.

Het is zeker de bedoeling om het gebied 
zoveel mogelijk bereikbaar te maken voor 
publiek. Veel van de bewoners van Adorp 
hebben nog herinneringen aan tijden dat ze 
gewoon het land in konden lopen en tussen 
de vogels en nesten konden wandelen. 
Helaas kan dat niet meer. En eigenlijk vraag 
ik me af of het vroeger eigenlijk ook wel 
kon. Het land was toen van de boeren en 
ook die vinden het echt niet goed als er 
mensen ongevraagd over hun land lopen.” 

LOGO NPL

Links: 

Arjan Hendriks en  

Floortje Dessing tijdens 

de opnames van een 

informatieve film voor 

het nieuwe bezoekers-

centrum buitenplaats 

Reitdiep.



In de proef wordt bekeken of de dikke fractie 

van gescheiden drijfmest dezelfde positieve 

eigenschappen heeft.

De proef is noodzakelijk omdat er nog maar 

weinig boeren zijn die vaste mest hebben. 

Mestscheiding kan dan ook in de toekomst 

een belangrijke rol gaan spelen in het weide

vogelbeheer; zowel in de reservaten als in het 

boerenland. 

De mestscheidingsproef vindt plaats bij 

drie leden van Stad en Ommeland. Deze 

melk vee houders zijn tevens pachters van 

gron den van Het Groninger Landschap in het 

Reitdiepgebied.

Het Groninger Landschap en de Vereniging 

voor Duurzame Landbouw Stad en Omme

land zijn gestart met een gezamenlijke 

mest  scheidingsproef in het Reitdiepgebied. 

Bij de mestscheiding wordt runderdrijfmest 

verdeeld in een dun, vloeibaar deel (fractie) 

en een vaste, dikke fractie. Globaal lijkt de 

samenstelling van die dikke fractie op die van 

vaste stalmest. De dikke fractie zou daarom 

een vervanger van vaste stalmest kunnen 

zijn bij het beheer van weidevogelgrasland. 

Vaste stalmest is erg geschikt om het 

bodem leven te verbeteren en zorgt ook 

boven gronds voor meer insecten. Daarvan 

profi teren de weidevogels en hun kuikens. 

PROEf MEsTscHEIDINg Tbv WEIDEvOgEL bEHEER 
REITDIEPgEbIED
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leiden tot landuitwisseling, of ‘positieve ruil verkave ling’. Het 
ge bied wordt daar dan alleen maar sterker van. Wij hebben nu 
met elkaar afgesproken dat de gangbare vee houderijen – onder 
voor waarden  grond in het ge bied kunnen pachten. Dat is een 
goede ontwikkeling, maar het moet allemaal wel goed worden 
uitgewerkt.”

Particulier natuurbeheer
Het Reitdiepgebied maakt onderdeel uit van de EHS, de Ecologische 
Hoofdstructuur. Dat maakt het gebied anders dan de ande re 
gronden in het werkgebied van de Vereniging Duurzame Landbouw 
Stad en Ommeland. Daarbij komt dat de visie op wat te doen met de 

gronden binnen de EHS de afgelopen tijd is gewijzigd. Tot genoegen 
van de grondeigenaren. Van Dijk: “De EHS heeft een looptijd tot 
2018. Voor die datum moet alle grond binnen het gebied ‘natuur’ 
zijn. Voorheen gingen gronden die binnen de EHS vrijkwamen 
dan ook per definitie naar Het Groninger Landschap. Nu echter 
worden er ook gronden toegewezen voor particulier beheer, maar 
dan wel onder de voorwaarden van de natuurdoelstellingen die 
binnen de EHS gelden. Men wil name lijk niet meer zoveel geld 
stoppen in de aankoop van EHSgronden, maar men wil wel de 
natuurdoelstellingen halen. Dit is een goede ontwikkeling want het 
biedt ruimte voor boeren binnen de EHS die hun grond liever niet 
willen verkopen. Kijk, die EHS is een voldongen feit. Bovendien 

ligt de EHS op de meanders van het Reitdiep. Als je dan beslist 
over het waterpeil, dan kun je het Reitdiep ‘weer laten kronkelen’. 
Maar de eindfase is nog lang niet bereikt en de grondeigenaren 
willen er graag aan mee werken, zolang ze er in hun bedrijfsvoering 
maar geen nadelen van ondervinden.” Van Dijk voorziet daarbij 
een belangrijke rol voor zijn vereniging. “Ja, ik denk dat Stad en 
Ommeland de boeren in contact kan brengen met Het Groninger 
Landschap om afspraken over dat particuliere beheer te maken 
zodat de natuurdoelstellingen worden gehaald. Ik weet zeker dat 
we daar in met elkaar best creatief kunnen zijn.”

Weidevogelbeheer
De provincie Groningen heeft de agrarische natuurverenigingen 
aangesteld als ge bieds  coördinatoren als het gaat om weide 
vogel  beheer. Zo ook de Vereniging Duurzame Landbouw Stad 
en Ommeland. Van Dijk: “Dat coördinatorschap is een heel 
belangrijke rol. We steunen de weide vogeldoelstellingen van Het 
Groninger Land schap volledig. Door de Europese regel geving is 
het voor boeren lonend geworden om mee te doen aan weide
vogelbeheer. Iemand die meedoet aan die regelingen is zich 

bewust van die weide vogels en boert dan dus anders. Het is echter 
niet intensiever boeren. Elke boer zit toch al aan de grens van de 
mestwetgeving. Daar hoort namelijk een bepaalde hoeveel heid 
vee per hectare bij. Het maakt niet uit of je ze op stal hebt of in 
de wei hebt lopen. Dan kun je ook best je zaken zó regelen dat je 
goed met de vogels rekening kunt houden. Men gaat uit van goede 
samen  werking op beheergebied. Als je nu bijvoorbeeld een nest 
in je weiland hebt, moet je 50 vierkante meter er omheen laten 
staan. Daar moét je voor gecompenseerd worden en je moet ook 
variabel zijn in maai data. Daarbij is de afspraak met Het Groninger 
Landschap over het zogenaamde ‘mozaïekbeheer’ heel belangrijk. 
Het Groninger Landschap is sowieso iets schappe lijker geworden 
voor wat betreft het vroeger maaien van percelen. Voorheen stond 
die datum vast: 19 juni. Geen dag eer der of later. Nu kijkt men 
meer naar de omstandigheden en naar de tijdstippen die vogels 
nodig hebben. Dan kan het in een jaar ook zijn dat er vroeger of 
later ge maaid kan worden. Het convenant dat we hebben gesloten 
is prima, maar het moet nog groeien. Het biedt enorme kansen 
voor dit gebied, zowel voor de natuur, de weide vogels als voor de 
boeren.”



De bewoners van Noorderhoogebrug zijn 

niet zozeer bezig met de waterpeilverho

ging in de landerijen, maar wel met een 

‘ommetje’. “Veel mogelijkheden om leuk te 

wandelen of te fietsen zijn hier niet”,  aldus 

secretaris Wil Koopmans van de Stichting 

Dorpshuis Noorderhoogebrug. Een leuk 

loopommetje is er hier niet en als je wilt 

fiets, kun je de wolddijk een eindje afrijden. 

Dat is het eigenlijk wel. We hopen dat Het 

Groninger Landschap vanaf het nieuwe be

zoekerscentrum wat nieuwe fiets en wan

delroutes ontwikkelt.” Ook Saskia in ’t Veld 

van Bed en Breakfast De Woldstee aan de 

Wolddijk ziet het wel zitten met de nieuwe 

buur. “Ik denk dat we er beide veel profijt 

van kunnen hebben. Het bezoekerscentrum 

trekt publiek dat hier langskomt en dus 

ziet dat er hier een B&B is. Voor mij is het 

ook belangrijk te noemen aan gasten dat 

hiernaast het nieuwe bezoekerscentrum is 

gevestigd. Voor mijn gasten is het een extra 

tijdsbesteding. Dat maakt het aantrekkelij

ker. Als van daaruit leuke wandelingen en 

fietsroutes worden georganiseerd winnen 

we allemaal.”

Maar ook zonder Het Groninger Landschap 

gaat het goed met De Woldstee. In ’t Veld: 

“We zijn in 2008 gestart met onze bed & 

breakfast en sindsdien loopt het storm. 

We hebben vier gastenkamers voor twee 

personen en eigenlijk zijn er altijd wel drie 

van bezet.” Contact is er nog niet tussen de 

Woldstee en de vrijwilligers van het bezoe

kerscentrum buitenplaats Reitdiep. “Laten 

ze eerst maar eens open gaan en kijken hoe 

het gaat. Dan kunnen we altijd praten over 

eventuele samenwerking.”

‘HOOP OP ExTRA 
WANDEL- EN fIETs-
MOgELIjKHEDEN IN HET 
gEbIED’

We vonden de plannen voor het nieuwe 
bezoekerscentrum en voor de natuur ont
wikkeling in het gebied al meteen prima”, 
aldus Wil Koopmans, secretaris van de 
Stichting Dorpshuis Noorderhoogebrug. 
“We wisten dan direct zeker dat er niets 
meer met het gebied zou gebeuren en dat 
we ons uitzicht zouden behouden. Eigen
lijk was er maar één angst. De angst voor 
de toenemende verkeersdruk en dan gaat 
het vooral om het busvervoer. Die angst is 
eigen lijk nooit verdwenen.” Dat bleek ook 
tijdens een gesprek tussen Het Gronin
ger Landschap en het Stichtingsbestuur. 
Ondanks de afspraken die werden gemaakt 
met aannemers en uitvoerders, bleven 
steeds weer zware vrachtwagens dwars 
door Noorderhoogebrug rijden in plaats 
van om te rijden via Zuidwolde. 

“Dat met dat vrachtverkeer was vervelend, 
maar dat is natuurlijk na de bouw voorbij,” 
aldus Koopmans, “Maar wat betreft het 

NOORDERHOOgEbRug bEzORgD 
OvER vERKEER bIj bEzOEKERscENTRuM

Het project ‘Laat het Reitdiep 
weer kronkelen’ houdt de 
gemoederen bij de omwonen
den sterk bezig. Maar daarbij 
gaat het niet zozeer over 
het project zelf, maar vooral 
over een aantal randzaken. 
Bewoners van Adorp vinden 
de werkzaamheden prima, 
al duurde het vooral voor de 
bewoners van Wierumerschouw 
iets te lang voor de vissluis en 
de ecoduiker klaar zijn. Maar 
de meeste Adorpers hebben 
bezwaar tegen het afsluiten van 
een fietspad bij Harssensbosch 
in het broedseizoen. In Noorder
hoogebrug, tegen Groningen 
aan, liggen de bezwaren weer 
anders. Daar verwelkomen de 
bewoners hun nieuwe buur: het 
bezoekerscentrum buitenplaats 
Reitdiep, aan de Wolddijk. Maar 
de bewoners vrezen daar vooral 
een toename van het verkeer 
en dan gaat het hoofdzakelijk 
om het busvervoer. Dat kan 
gevaarlijke verkeerssituaties 
opleveren voor de relatief 
krappe Wolddijk. Die angst is 
nog steeds aanwezig. 

ver wachte busvervoer hebben we direct bij 
de presentatie van de plannen al be sproken 
dat Noorderhoogebrug zoveel mogelijk 
wordt ontzien. We bespraken een aantal 
opties. De eerste was dat bus sen toch door 
Noorderhoogebrug zouden rijden en dan 
halverwege zouden afslaan naar een nieuw 
aan te leggen toegangs weg naar de boer
derij. De volgende optie was dat de bussen 
door Noorder hoogebrug, halverwege de 
Wolddijk zouden parkeren. Deze twee op
ties vielen eigenlijk ook meteen weer af. We 
hebben ook lang gepraat over de mogelijk
heid om langs de Eemshavenweg, recht 
tegenover de oprijlaan naar het nieuwe 
bezoekerscentrum een afslag en een par
keerhaven voor de bussen aan te leggen. 
Ook dat bleek uiteindelijk niet haalbaar, 
mede gezien de discussie over de nieuwe 
N361 die ongeveer van die plek zou moeten 
worden aangelegd. Wat we niet wilden was 
dat de bussen bij het bezoekers centrum 
zouden parkeren, omdat we dan van verre 

die bussen midden in het land schap zou
den zien. Dat laatste gaat nu wel gebeuren. 
Er is besloten het pad naar de boerderij met 
beton te versterken en daar langs een bus
parkeerplaats aan te leggen. Het Groninger 
Landschap verbetert de aankleding van de 
oprijlaan en zorgt het ervoor dat de zichtlij
nen vanaf de Wolddijk het veld in, zo goed 
mogelijk bewaard blijven.” Het Groninger 
Landschap maakt inmiddels afspraken om 
het verkeer naar het nieuwe bezoekers
centrum vanaf de ringweg via Zuidwolde 
te leiden. Dan wordt Noorderhoogebrug 
ontzien. Koopmans: “Uiteindelijk zijn we 
tevreden met hoe het nu is geworden. Men 
was doodsbenauwd dat het filewerk door 
Noorderhoogebrug zou worden, maar die 
kans is denk ik klein.” 

Het Groninger Landschap heeft toegezegd 
dat bij de afwerking van het werk, de bocht 
bij de oprijlaan naar het bezoekerscen
trum vanaf Noorderhoogebrug zó scherp 

wordt aangelegd dat het voor bussen en 
vrachtverkeer moeilijk wordt om de bocht 
schadevrij te nemen. Maar zelf zijn de be
woners van Noorderhoogebrug ook in actie 
gekomen om het verkeer op de Wolddijk te 
ontmoedigen en in ieder geval de snelheid 
te remmen. Koopmans: “We hebben met de 
gemeente Groningen afgesproken dat later 
dit jaar enkele verkeersremmende maatre
gelen worden genomen aan het begin van 
de Wolddijk. Er wordt wat gedaan aan de 
entree van Noorderhoogebrug, er komen 
twee extra drempels en het zebrapad wordt 
nieuw ingericht. Het wordt eigenlijk wat 
verhoogd in de weg aangelegd, met een 
rood gekleurd weggedeelte. De weg wordt 
daar ook wat versmald. Een eindje verderop 
worden wat markeringen op de weg aange
bracht zodat de weg optisch smaller lijkt, 
en het verkeer dus automatisch snelheid 
mindert.”

Tekst Rogier Verhagen
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De Wolddijk, Noorderhoogebrug

Bed & Breakfast ‘De Woldstee’.
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“We bekijken de komende paar jaar hoe ons beleid in dit gebied 
uitpakt en hoe de aantallen broedende grutto’s zich ontwikkelen. 
Daarna kunnen we de sluiting van het fietspad van Harssensbosch 
tijdens het broedseizoen, eventueel heroverwegen.” Dat was de 
toezegging van directeur Rita Jansen van Het Groninger Landschap 
tijdens de informatieavond in Adorp over het project ‘Laat het 
Reitdiep weer kronkelen’. Een aantal Adorpers wil ook tijdens het 
broedseizoen door de weilanden kunnen fietsen. Zij vinden dat zij 
geen overlast veroorzaken voor broedende grutto’s. Bewoonster 
Asje Holwerda overhandigde Jansen daarvoor zo’n 1000 hand 
tekeningen.

ADORPERs bOOs OvER 
AfsLuITINg fIETsPAD TIjDENs bROEDTIjD 

Het Groninger Landschap legde in maart 
2006 een fietspad aan vanaf het boerderijtje 
van Harssensbosch naar de Paddepoelster
weg. De afspraak daarbij was wel dat het 
pad tijdens het broedseizoen gesloten zou 
zijn om de broedende grutto’s en andere 
weidevogels zoveel mogelijk rust te geven. 
Het besluit lag volledig in het verlengde 
van de doelstelling van Het Groninger 
Landschap om haar terreinen open te 
stellen voor het publiek. Maar het besluit 

Rayonbeheerder Arjan Hendriks zei in een 
reactie: “De grutto staat onder grote druk in 
het Reitdiepgebied. In de weilanden langs 
het fietspad tussen Harssenbosch en de 
Paddepoelsterweg broedt nog jaarlijks een 
klein aantal grutto’s. Het is een belangrijke 
bronpopulatie. Willen we de grutto behou
den dan moeten er voldoende jongen groot 
worden die het jaar erop weer in het gebied 
komen broeden en hun jongen grootbren
gen. Zo groeit de populatie. Verstoring 
betekent een grotere kans op predatie en 
energieverlies van de jongen. Dit is nadelig 

voor het broedsucces. Reden om de vogels 
alle rust te geven om hun jongen groot te 
brengen.”

De komende paar jaar blijft het pad tijdens 
het broedeizoen dus afgesloten, en de 
broedresultaten worden goed in de gaten 
gehouden. “Eventuele openstelling van het 
fietspad ook in het broedseizoen kan niet 
eerder dan dat in het gebied sprake is van 
een stabiele populatie”, aldus Jansen. “We 
zullen de omwonenden zeer geregeld over 
de ontwikkelingen informeren”.

kan maar zeker geen kano. Willen we dat 

verbeteren dan moeten we daarover met 

de boeren afspraken gaan maken. Maar 

ja, het is wel hun terrein en daar gaan 

dan kanovaarders ‘doorheen’. Ik kan me 

voorstellen dat boeren daar wat huiverig 

voor zijn.” Douma is vooral afhankelijk van 

mensen die de Pieterpadroute lopen en zo 

het Reitdiepgebied ‘ontdekken’. “En dan 

willen ze nog wel eens terugkomen. In de 

toekomst is het misschien wel mogelijk om 

arrangementen voor de bezoekers aan dit 

gebied te ontwikkelen. Dit gebied leent zich 

bij uitstek voor recreatieve ontwikkeling. 

Volgens mij zitten we op goud, maar 

kunnen we nog niet delven.”

Aan de andere kant van het Reitdiepgebied, 

bij Winsum, is Kees Douma van recreatie

onderneming Marenland aanmerkelijk 

minder enthousiast over de ontwikkelingen 

in het Reitdiepgebied. “Wij kunnen 

er geen vruchten van plukken. In het 

noordelijk deel van het Reitdiepgebied 

zijn geen veranderingen. En ik denk dat 

we weinig spinoff krijgen van fietsers of 

wandelaars vanuit het bezoekerscentrum 

bij Noorderhoogebrug of vanuit 

Harssensbosch, bij Adorp. Dat moet de 

toekomst uitwijzen. Om onze camping heen 

loopt het Oude Diepje richting het Reitdiep. 

Het zou mooi zijn om dat bevaarbaar te 

maken. Momenteel liggen de duikers zó 

laag dat er misschien nog een rat onderdoor 

 ‘gOuDEN MOgELIjK HEDEN, MAAR WE KuNNEN  
NIET DELvEN’

ging lijnrecht in tegen het advies en de 
wens van de boeren uit de omgeving en de 
Vogelbescherming. Voorzitter Cor van Dijk 
van de Vereniging Duurzame Landbouw 
Stad en Ommeland steunt de afsluiting 
van het fietspad tijdens het broedseizoen, 
maar liever nog had hij gezien dat het pad 
in 2006 helemaal niet was aangelegd. “Dit 
soort discussies met omwonenden moet 
je helemaal niet willen. Niemand kan echt 
beargumenteren of de grutto’s er wel of niet 

zouden broeden als het pad het hele jaar 
open blijft. Maar ik vind dat je een broe
dende vogel gewoon zoveel mogelijk met 
rust moet laten. Klaar!”

Het pad is er toch gekomen. Voor 9 maan
den per jaar hadden de inwoners van Adorp 
en omgeving een fietspad extra om van te 
genieten. Wat niet voorzien was, was de 
groeiende wens van de bevolking om het 
fietspad ook tijdens het broedseizoen, van 

15 maart tot 15 juni, open te stellen, onge
acht de gemaakte afspraken. “Jullie plan
nen voor de inrichting van het gebied, dat 
geloven we wel. Daar is geen kritiek op. Dat 
is verder prima. Wij zijn hier met zijn allen 
maar voor één ding: de afsluiting van het 
fietspad bij Harssensbosch. Dat willen we 
niet”, aldus Asje Holwerda. “Het broedsei
zoen is de mooiste tijd van het jaar, we wil
len daar kunnen fietsen en wandelen. Die 
grutto’s hebben daar echt geen last van.” 

Boven Het fietspad van Harssensbosch van boven 

gezien.

Onder De fietsbrug die tijdens het broedseizoen 

afgesloten is.



Menno Zijlstra vangt in het Reitdiepgebied goud plevieren, ook 
wel ‘wilsters’ geheten, met een eeuwenoude vangmethode dat 
een eigen werk woord kent: wilsterflappen. Vooral in november 
cirkelen grote wolken wilsters boven de weilanden op zoek naar 
regenwormen. “Het vangen van wilsters is echt een kick”, aldus 
Zijlstra.

Zijlstra is veelvuldig in de Winsumermeeden te vinden, in een 
weiland langs de Oude Ae. Dan zit hij roerloos, verscholen achter 
een scherm, op een paar meter afstand van zijn net. Nu nog ligt het 
net van drie bij tien meter plat op de grond, tussen twee houten 
palen in. Een strakgespannen lijn houdt het geheel in bedwang. 
Een ruk aan de lijn en de installatie komt in beweging. Maar zover 
is het nog niet. Zijlstra wacht, soms dagenlang. Af en toe gooit hij 
een plukje gras in de lucht. Ter controle, om te kijken waar de wind 
vandaan komt. “Het net moet haaks op de wind staan, anders kan 
je wel inpakken. Wilsters landen tegen de wind in.”
Krijgt Zijlstra goudplevieren in zijn vizier, dan bootst hij ze 
met z’n lokfluit na. ‘Tjuuwiet’, klinkt het dan over het veld. 
Tientallen plastic nepplevieren, opgesteld bij het net, helpen 
hem om de aandacht te trekken. Ook een levende lokvogel – 
een kievit of goudplevier die ‘op de wip zit’ – fladdert en lokt 
mee. Trappen de wilters erin, dan komt het aan op timing. “Met 

Tekst Addo van der Eijk

WILsTERfLAPPEN IN 
HET REITDIEPgEbIED

Passie
De passie voor de wilstervangst zit bij hem diep verankerd. Prachtig 
vindt hij het. “De hele dag het veld in, van ’s ochtends vroeg tot ’s 
avonds laat de vogeltrek zien, en alles wat leeft en beweegt. Het is 
een kick, een ontzettend spannende sport.” Toch is wilsterflappen 
ook vaak afzien, zegt Zijlstra lachend. “Schijnt de zon, dan blijven 
de wilsters zitten en zijn ze moeilijk te vangen. Juist bij slecht weer 
maak je een kans, liefst met harde wind en regen. Dan gaan ze de 
lucht in. Of nog beter: als in de herfst in één klap de winter begint 
en de plevieren op trek gaan. Dat is de beste tijd. Op zo’n dag heb ik 
mijn record gehaald: zeventig vogels op één ochtend. We moesten 
daarna weg, zo ijskoud was het.”
Wilsterflappen kan enkel tijdens de trek. Goudplevieren doen het 
Reitdiepgebied in het voor en najaar aan. Ze houden van zeeklei 
en zitten in Nederland vooral in de noordelijke kuststreek. In het 
voorjaar verblijven ze maar kort, niet meer dan een paar weken. 
Zijlstra: “Ze trekken na een paar weken al door naar het noorden, 
naar Rusland, Noorwegen en Zweden, waar ze broeden. Begin 
augustus komen ze terug, nog vol in zomerkleed. Een heel mooi 
gezicht, met witte en gele vlekjes op de rug en een zwarte buik. 
Na de rui zijn ze grijs met een witte buik. Treedt de winter in, dan 
vliegen ze verder zuidwaarts.” 
Het vangen leerde Zijlstra van Jan Ritsema, oudbewoner van de 
onlangs verbouwde boerderij van Het Groninger Landschap in 
Harssensbosch. Waar nu de informatieschuur is, stonden vroeger 
acht koeien. Ritsema werkte in de herfst bij de Suikerfabriek, 
maar vaak ging de wilstervangst voor. Ritsema’s lokfluit hangt 
nu om Zijlstra’s nek. Ook zijn vergunning heeft hij overgenomen. 
Broodjager is Zijlstra niet. Dat mag niet meer, sinds in 1978 de 
jacht werd verboden. Met het stoppen van de jacht haakten vele 
vogelvangers af. Vroeger had elk dorp een vogelvanger. Nu niet 
meer. Zijlstra telt er slechts vier in Groningen. “De vereniging Het 
Groninger Vogelvangersbelang wordt alsmaar kleiner. Het vak 
sterft op deze manier uit. Dat zou zonde zijn”, waarschuwt hij.
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Ringen
Zijlstra vangt voor de wetenschap. “Ik doe de wilsters een ring 
om, weeg ze en doe nog een aantal metingen, waarna ik ze loslaat. 
De gegevens stuur ik naar het Vogeltrekstation. Het ringen levert 
terugmeldingen op, waardoor we het trekgedrag beter leren 
begrijpen.” Zijlstra vertelt van een goudplevier die een maand later 
op Isla Margarita in de Caribische Zee is gevonden. “In Afrika kwam 
hij waarschijnlijk in een passaatwind terecht. Een ander exemplaar 
werd dertien jaar na het ringen wederom in Ten Boer gevangen. 
Wilsters zijn enorm trouw. Eenmaal ergens neergestreken keren ze 
er ieder jaar weer terug.” Een snelle vlieger was een goudplevier in 
het Friese Koudum, die dezelfde dag 520 kilometer zuidwaarts in 
Frankrijk werd neergeschoten. Veel wilsters vangt Zijlstra overigens 
niet. Ringt hij er tien op een dag, dan haalt hij een goede score. Tot 
zijn spijt ziet hij de aantallen goudplevieren in de loop der jaren 
afnemen. “Het gaat ieder jaar minder, met name door de intensieve 
landbouw. Van Engels raaigras en massaal gier uitrijden moeten 
ze niets hebben”, legt Zijlstra uit. Tellingen bevestigen de afname. 
Werden in de jaren zeventig in november nog ruim 400.000 
wilsters in Nederland geteld, in 2003 waren dat er amper 250.000. 
Zijn beste stek voor wilsterflappen is de Winsumermeeden, zegt 
Zijlstra, maar af en toe vangt hij elders. Zoals vorige zomer bij 
de opening van Het Groninger Landschap van de boerderij in 
Harssensbosch. “Ik deed een demonstratie voor het publiek”, 
legt hij uit. In de toekomst wil hij graag vaker in Harssensbosch 
vangen, zeker als de maatregelen van Het Groninger Landschap 
zorgen voor meer goudplevieren. “Onherroepelijk pakt de hogere 
grondwaterstand en het bemesten met vaste stalmest gunstig 
uit voor de weidevogels. Nu hopen dat er snel meer wilsters 
neerstrijken.”

Goudplevier

zestig kilometer per uur komen ze aanvliegen. Op het juiste 
moment trek ik aan de lijn. Het net schiet omhoog en slaat aan de 
andere kant neer, hopelijk met een aantal gevangen exemplaren. 
Het net gaat zo snel en hard, dat de palen diepe gleuven slaan in de 
grond.” 
Al eeuwen is dit tafereel hetzelfde. Op schilderijen van rond 1600 
valt de wilsterflapper te bewonderen, met exact dezelfde vang
installatie. Toen gingen de vogels nog naar de poelier. “Het was 
goede handel”, vertelt Zijlstra. “Een wilster deed voor de Tweede 
Wereldoorlog 40 cent, terwijl een arbeider 6 gulden per week 
ver  diende. Met wilsterflappen konden ze een goede boterham 
ver dienen. Het vlees was voor de rijkelui. Het merendeel ging 
naar Engeland, waar het als voorgerecht werd opgediend voor de 
Engelse lords.” Waarom eigenlijk goudplevieren, en geen kievitten 
of grutto’s? “Wilsters laten zich lokken, andere steltlopers niet”, 
legt Zijlstra uit.



     

     

ligt er. Bij zijn dood bezat de familie 1899 
hectare land.

Toornwerd
Vanaf Middelstum, met de kerk achter 
ons, laten we het asfalt voor wat het is. We 
nemen na het hoogholtje, de Groningse 
naam voor een hoge vaste voetbrug, het 
kerkepad naar ’t noorden, waar we het 
ge dicht van Redmeijer tegenkomen. 
Toornwerd voelt als een ontdekking. Het is 
werke lijk een prachtig wierdedorp, dat ver
scholen ligt in het groen. Het dorp telt een 
paar straten, waaraan maar weinig mensen 
wonen. Er heerst absolute rust. Zo moet 
het vroeger geweest zijn. Een verademing. 
Van bovenaf oogt het dorp kogelrond, 
met een cirkelvormige ossen weg met 
daaraan enkele huizen en boerde rijen. In 
het midden prijkt een fraaie toren, in dit 
geval zonder kerk. Die stond er vroeger 
wel, uiteraard gebouwd door een Ewsum. 
In jargon heet de vorm van zo’n dorp een 
‘radiaire wierdestructuur’. Het lijkt voor 
de hand te liggen, maar de toren is niet 
de naamgever van het dorp. Die komt van 
de doornen die vroeger blijkbaar welig 
op deze wierde tierden, vandaar de oude 
naam Thornvurd. De wierde is grotendeels 
verdwenen; afgegraven vanwege de vrucht

‘k Zol die vertellen
Van t woater,
Spaigelglad.
Flustern over
kezebloumen
bie t pad.

Zo begint het Groningse gedicht van Simon 
J. Redmeijer, dat we lezen op het bord bij 
binnenkomst van het dorpje Toornwerd. 
Het blijkt één van de Groningse verzen 
van een gedichtenroute. De route begint 
eerder, op de parkeerplaats bij borg Ewsum 
in Middelstum. De wandelaar mag daar 
kie zen: het borgterrein aan het begin of aan 
het einde van de wandeling bezichtigen. 
Het is maar net wanneer een bezoekje aan 
het theehuis – een aanrader! – het beste 
uitkomt. Wie hier rondloopt, kan niet 
om het geslacht Ewsum heen. De familie 
beheerste eeuwenlang deze streek. Ze 
waren heer en meester, en bezaten uit
gestrekte landerijen. Bekende telg in de 
familie was Onno. Over Onno gaat het 
verhaal dat hij door de koning van Cyprus 
is geridderd tijdens een tocht naar het 
Heilige land. Bij terugkomst liet hij de kerk 
van Middelstum bouwen, die tijdens de 
wandeling te zien is. In de grafkelder ligt 
een groot deel van de familie. Ook Onno 

Deze wandeling voert over drie wierden op het Hogeland: Middelstum, Toornwerd 
en Kantens. Alle drie lang geleden opgeworpen om aan het wassende zeewater te 
ontsnappen. Lange tijd had de familie Ewsum het in deze streek voor het zeggen. 
Ze woonden in een majestueuze borg, bezaten uitgestrekte landerijen en maakten 
volop ruzie met de Groningers. Nu overheerst de rust.

bare grond voor de landbouw. Omdat ze 
onder de boerderijen niet konden graven, 
lijken sommige exemplaren wel op sokkels 
te staan. Ook het kerkhof bleef gespaard, 
waardoor de doden zich nu boven de leven
den bevinden. Het opgeknapte trapje naar 
het kerkhof laat het hoogteverschil zien.

Waarnemingen
Vanaf Toornwerd slingeren we even later 
over het Doorderpad richting Kantens. 
Ook hier geen auto’s. Het pad loopt dwars 
door de landerijen; het is er rustig en 
mooi. Wat er groeit, vliegt en bloeit? 
Even kijken op de website waarneming.
nl, waar vrijwilligers inmiddels negen 
miljoen natuurwaarnemingen hebben 
in ge voerd. En ja, waarnemer AlbertErik 
de Winter meldt voor dit gebied meerdere 
vlindersoorten, waaronder kleine vos en 
distel vinder. Waarnemer Durk Lautenbag 
zag vorig jaar een ooievaar. Heeft u een 
modern mobieltje op zak, geef dan al 
lopen de uw nieuwe natuurwaarnemingen 
door. Dat is handig voor degene die achter 
u loopt.
Net als in bijna elk dorp op het Hogeland 
prijkt in Kantens op het hoogste punt een 
forse kerk, deze met een grote steunbeer 
die het gevaarte overeind houdt. Overigens 

is ook Kantens een radiair wierdedorp, let 
maar op de ringweg rond de kerk. Vanaf 
Kantens volgen we het Boterdiep, in het 
verleden een belangrijke verbinding met 
de stad Groningen, tot we bij de borg van 
Ewsum arriveren. De borg zelf staat er 
niet meer. Die ging in 1863 tegen de vlakte. 
Wel is de gracht nog intact. Het enige 
ge bouw dat rest, is de schutskoepel met 
muren van twee meter dik. Onno liet hem 

bouwen, toen hij het weer aan de stok 
kreeg met de stad Groningen. De Ewsums 
en de Groningers waren bepaald geen 
vrienden. De burcht is meerdere keren 
door de Groningers verwoest. Het moet 
een immens gebouw geweest zijn. Een 
oude prent van 1600 toont een machtige 
en indrukwekkende borg, omringd door 
water en een lange houten ophaalbrug. 
Tegenwoordig zwaait niet het geslacht 
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Ewsum, maar Werkprojecten Ewsum er 
de scepter. Het is een sociale werkplaats 
voor jongeren met een beperking, die op 
fantastische wijze een theeschenkerij 
runnen in het oude koetshuis, streek
producten verkopen tijdens markten, en de 
prachtige tuinen verzorgen, waar allerlei 
bijzondere gewassen geteeld worden, zowel 
groenten als bloemen. 



Het Reitdiepgebied is één van de oudste cultuurlandschappen 
van Europa. Het strekt zich vanaf de stad Groningen uit tot het 
Lauwersmeer en maakt deel uit van het veel grotere Noordwest
Europese wierdenlandschap. In dit laaggelegen kustgebied heeft 
de mens altijd een strijd moeten voeren met het water en de 
 elementen.
Lang geleden was het Reitdiepgebied kwelderland. Zee en getij 
 hadden vrij spel. De zeearm Reitdiep stak diep het land in. Al 2500 
jaar wonen er mensen in het gebied. Zij deden er natuurlijk alles 
aan om in dit kwelderlandschap zo veilig mogelijk te leven. Ze 
zochten woonplekken op die zo hoog en droog mogelijk waren. 
Eerst verbleven ze op hooggelegen kwelder en oeverwallen. Toen 
later de zee begon te stijgen, begonnen ze hun woonplekken op 
te hogen. Ze begonnen samen te werken op het gebied van af
watering, belangrijk voor de veiligheid en de landbouw. Om het 
water buiten de deur te houden, legden de bewoners vanaf de 
 middeleeuwen dijken aan.
Ondanks alle inspanningen ging het niet altijd goed. Vooral 
stormvloeden betekenden een groot gevaar. Het zoute zeewater 
kon via het Reitdiep ver het land binnendringen. De geschiedenis 
van het Reitdiepgebied is getekend door overstromingen en dijk
doorbraken. Bij stormrampen vielen soms duizenden slacht offers 
te betreuren. Dijkdoorbraken veroorzaakten diepe, vaak met water 
gevulde gaten in het landschap, die als sporen van dijkdoorbraken 
nog herkenbaar zijn in het landschap.
Aan het landschap van het Reitdiepgebied is het verleden nog goed 
af te lezen. Het land heeft reliëf en toont de kronkelende beddingen 

van de geulen, kreken en prielen die hier ooit vol water stonden. De 
zee zette klei af die later de grondstof zou vormen voor een belang
rijke tak van nijverheid, het steenbakken. De dorpen liggen achter 
elkaar op de oude hogere kwelderwallen. Het tracé van de provinci
ale weg N 361 voert nog deels over een kronkelende kwelderwal. 
De natuurlijke slenken, kreken en prielen waren belangrijk voor de 
afwatering. Soms werden ze met sloten met elkaar verbonden. Ze 
vormden de voor de hand liggende afscheiding tussen de percelen. 
De strijd van de mens tegen het water valt ook af te lezen aan de 
aanwezigheid van dijken, sluizen en waterlopen. Veel waterlopen 
zijn in de loop van de tijd gereguleerd met gemalen, afsnijdingen 
en kanaliseringen. Het huidige Reitdiep is een deels natuurlijke, 
deels door de mens gegraven waterweg. Het eerste Nederlandse 
elektrische gemaal stond in het Reitdiep.
Op enkele plaatsen konden mensen en dieren met overzetveren het 
water oversteken. Tot 1877, toen bij Zoutkamp de sluis in gebruik 
werden genomen, was het Reitdiep een zeearm die reikte tot in de 
stad Groningen. Dankzij het Reitdiep kon de stad zich in de middel
eeuwen ontwikkelen van dorp tot regionaal centrum van handel en 
nijverheid.
Een groot deel van het Reitdiepgebied bleef gespaard voor in grij
pende ruilverkavelingen. De structuur van het bijzondere land
schap bleef behouden en bepaalt het karakter van het Reitdiep
gebied. Buitenplaats Reitdiep van Het Groninger Landschap ligt in 
Noorderhoogebrug aan de Wolddijk, een van de oudste dijken in 
de provincie  precies op de oever van afgesneden kronkel van het 
Reitdiep.

REITDIEPgEbIED TOONT 
KARAKTER
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1 ONTsTAAN LANDscHAP

Het landschap van het Reitdiepgebied is getekend door de zee. Heel 
lang geleden, toen het klimaat ook al warmer werd, smolten de ijs
kappen. De ondiepe Noordzee liep langzaam vol water. Het zeewa
ter overspoelde steeds opnieuw het gebied dat nu Groningen heet. 
Zand en slib zetten zich af en evenwijdig aan de kust vormde zich 
een gordel van begroeide kwelders, ruggen van wadzand van enkele 
honderden tot een paar kilometer breed. Bij elke vloed stroomde 
het zeewater door de slenken en prielen de kwelders binnen. Dwars 
door de kwelderwallen heen zochten rivieren als Hunze, Fivel en 
Eems zich vanuit het zandige achterland een weg naar zee. 
Langzaam groeiden de kwelders in omvang en hoogte. Het zeewa
ter bereikte door de uitgesneden rivierdalen de gebieden achter 
de kweldergordel. Op plekken waar het water moeilijk weg kon, 
ontstonden uitgebreide veenmoerassen. Door de stijgende zee
spiegel kwamen de jonge, vers aangegroeide kwelders iets hoger 
te liggen dan de oudere, landinwaarts gelegen kwelders. Nog in de 
vroege middeleeuwen bestond het Reitdiepgebied uit kwelderland 
dat regelmatig overstroomde. De sporen van de slenken, geulen en 
prielen van toen zijn nu nog terug te zien in het kronkelige verloop 
van wegen, sloten en verkaveling.

2 WIERDEN 

Veel boerderijen en woonkernen in het Reitdiepgebied liggen al 
tweeduizend jaar op dezelfde plaats. De eerste permanente be
woners leefden hier in een gebied dat leek op de Waddenzee bij eb: 
zand en kleiplaten, doorsneden met prielen en geulen. Ze bouw
den hun huizen op de veiligste, hoogste en droogste plekken, zoals 
de brede oevers van de Hunze. De ruggen van de kwelderwallen 
lagen hoger dan de omgeving en waren vooral ook beter ontwaterd. 
Daar ontstonden de dorpen. De uitgestrekte, vruchtbare kwelders 
waren ‘s zomers geschikt als weidegrond voor het jongvee. In de 
geulen werd gevist. 
Niet lang nadat de eerste bewoners zich hier hadden gevestigd, 
begon een periode van zeespiegelstijging. De bewoners hoogden 
hun woonplaatsen op met alles wat voor het grijpen lag: huis
afval, mest, klei en kwelderplaggen. De kunstmatige woonheuvels 
worden in Groningen `wierden’ genoemd. Nog steeds zijn in het 
Reitdiepgebied de kleinere woonheuvels voor één woning (huis
wierden) te zien, en de grotere wierden met meerdere gebouwen 
(dorpswierden). Van de kleine zeshonderd wierden in de provin

Eigentijdse kwelders bij Noordpolderzijl. Foto Roelof Bos

3 sTEENfAbRIcAgE 

In het landschap van het Reitdiepgebied zijn nog sporen te vinden 
van de steen en dakpannenfabricage. Deze belangrijke tak van 
bedrijvigheid kwam eind twaalfde eeuw op gang. De bodem van 
het Reitdiepgebied bestaat uit knikklei, afgezet tussen 300 en 600 
na Christus. Deze vette, zware klei was zeer geschikt als grondstof 
voor het bakken van stenen, dakpannen en later draineerbuizen. Er 
waren voldoende waterlopen om een goede verbinding te hebben 
met de afzetmarkt. Vanuit het naburige veengebied kon over water 
de brandstof turf worden aangevoerd, waarvan veel nodig was om 
de steenovens wekenlang onafgebroken te laten branden. 
Het steenbakken, ook wel `tichelen’ genoemd, gebeurde in de open 
lucht. Het tichelseizoen liep van het voorjaar tot het najaar, zodat 
de stenen in speciale tochtige droogschuren konden drogen zonder 
te bevriezen. De eerste eeuwen werden de stenen vooral op lokatie 
gebakken in veldovens. Langs het Selwerderdiep zijn resten gevon
den van steenovens met een productiecapaciteit van maar liefst 
tienduizend stenen. De negentiende eeuw was het hoogtepunt van 
de steenfabricage. Op de plaatsen waar de klei in horizontale lagen 
van zo’n 5080 centimeter werd afgegraven (`afgeticheld’), herinne
ren laaggelegen percelen nog aan de steenbakkerijen.

De gedeeltelijk afgegraven wierde van Ezinge met op de voorgrond de ijsbaan. 

Foto Roslof

Restanten van middeleeuwse steenovens op de oevers van een afgesneden 

Hunze-meander bij Harssensbosch. Foto Roslof

4 vEERPONTEN

Voor de scheepvaart was het Reitdiep een verbindingsweg, voor 
landrotten was het een barrière door het land. Mensen, vee, paar
den en wagens konden op vaste plekken het Rietdiep oversteken 
met een overzet (voetveer) of een schouw (kleine roeiboot). Dat kon 
bij Roodehaan,  Aduarderzijl, Garnwerd en Wierumerschouw (dat 
er zijn naam aan ontleent: de schouw bij Wierum). De wegenloop 
in het gebied paste zich aan op de rivier. Als ’s winters de landwe
gen moeilijk te berijden waren, werden de schouwen soms uit de 
vaart genomen. Vee dat naar de overzijde moest, werd dan twee aan 
twee aan de achterzijde van een roeiboot vastgebonden en moest 
zwemmend de overzijde bereiken. 

Al in de negentiende eeuw exploiteerde de familie Hammingh het 
veer bij Garnwerd. Hamming kreeg veel publiciteit met een rechts
zaak die wortels had in de zeventiende eeuw. In 1629 was een grote 
kronkel in het Reitdiep bij Garnwerd afgesneden door het graven 
van een kanaal. Een handvol boerderijen raakte geïsoleerd binnen 
de afgesneden Hunzekronkel en het nieuwe kanaal. Deze boeren 
kregen het recht om gratis gebruik te maken van het veer over het 
Reitdiep. Veerman Hammingh vocht dit recht begin twintigste 
eeuw aan. Na verschillende rechtszaken kwam men uiteindelijk tot 
een schikking. Vanaf 1933 kon iedereen gebruikmaken van een brug 
over het Reitdiep.

Rechts De bel van het 

veer bij Garnwerd. 

Foto collectie RHC 

Groninger Archieven.

Onder Feestelijke ope-

ning van de brug over 

het Reitdiep in  

Garnwerd, 3 maart 1933.

Foto J. Damminga, 

collectie RHC Groninger 

Archieven.

cie is tweederde afgegraven. De vruchtbare grond werd verkocht 
als mest. De laagst gelegen afgegraven stukken waren niet meer 
geschikt als landbouwgrond, zelfs niet voor beweiding. Ze werden 
vaak in gebruik genomen als ijsbaan.

5 REITDIEP MAAKT gRONINgEN gROOT 

terwegen was heel belangrijk. De stad Groningen liet al vóór de 
veertiende eeuw een kanaal graven vanaf de Noorderhaven naar 
Dorkwerd. Daar mondde het uit in de natuurlijke Hunzeloop die 
voerde naar de zee. Zo kreeg de stad een directe, open verbinding 
met de zee. Vanuit de stad voerde een landweg naar het zuiden 
over de Hondsrug. Groningen lag dus verkeerstechnisch gunstig. 
Bovendien lag de stad in een agrarisch gebied op de grens van klei 
en zand. Dankzij sterke stadsbesturen kon Groningen uitgroeien 
tot een markt en overslagplaats. Alle goederen uit de omgeving 
moesten verplicht via de stad worden verhandeld. 
In de stad was goed te merken dat Groningen een `zeehaven’ was. 
Via het Reitdiep kwamen eb en vloed tot in de stadsgrachten. Dat is 
nog te zien aan de hoge en lage kaden van de Hoge der A en de Lage 
der A. In de middeleeuwen was het Hoge der A een drukke stadsha
ven vol schepen, mensen, paarden, wagens en handkarren. De 
kaden waren toen waarschijnlijk van hout. In pakhuizen werden de 
granen en zaden opgeslagen.

Het Hoge der A en het Lage der A in de stad Groningen. Foto collectie RHC Gronin-

ger Archieven.

6 AfsNIjDEN EN REcHTTREKKEN

Het Reitdiep was eeuwenlang een belangrijke scheepvaartroute 
tussen de stad Groningen en de zee. Twee zaken vroegen voort
durend de aandacht. Door de hevig kronkelende loop moesten 
schepen een lange, tijdrovende weg afleggen om hun doel te berei
ken. En door de getijdenwerking zocht de stroming steeds nieuwe 
wegen. Het stromende water schuurde zand en slib weg om het 
ergens anders weer te deponeren. Delen van de stroom verzandden 
en hinderden de scheepvaart en de afwatering. 
Om de bevaarbaarheid en de afwatering te verbeteren, zijn vele 
kronkels afgesneden en delen van de loop gekanaliseerd. Het 

In de middeleeuwen groeide de stad Groningen uit tot centrum 
van handel en nijverheid. Het Reitdiep speelde daarin en belang
rijke rol. Veel transport ging over water, dus een ligging aan wa De dijk langs het Reitdiep boven Aduarderzijl. Foto Roslof.
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begon in de middeleeuwen, toen de stad Groningen een kanaal 
liet graven vanaf de stad naar de Hunze. Dat werd het eerste deel 
van het Reitdiep. Later, in de veertiende eeuw, werd de bocht bij 
Harssens afgesneden en het kanaal gegraven tussen Dorkwerd en 
Wierumerschouw. De meeste afsnijdingen vonden plaats in de 
zeventiende eeuw. De afgesneden meanders slibden snel dicht. 
Smalle, kronkelende sloten zoals het Oude Diepje en het Selwerder
diepje, zijn overblijfselen van de oude loop van de Hunze.

7 zEEsLuIs bIj zOuTKAMP 

Het Reitdiep was een zeearm die bij Zoutkamp uitmondde in de 
Lauwerszee. Daar kwam in 1877 een einde aan. Toen werd in Zout
kamp de nieuwe zeesluis in gebruik genomen. De sluis moest een 
einde maken aan de problemen rond de afwatering en de bevaar
baarheid. want in de negentiende eeuw begon de trechtervormige 
Reitdiepmonding dicht te slibben, waardoor de afwatering van het 
water uit Drenthe en het eigen achterland op het Reitdiep moeilijk 
verliep. De provincie Groningen slaagde er niet in de aanslibte 
grond te verwijderen
De oplossing lag in het graven van het Eemskanaal, dat in 1876 ge
reedkwam. Het nieuwe, kaarsrechte kanaal kon niet alleen grotere 
en dieperliggende schepen verstouwen dan het Rietdiep, maar 
kreeg ook een functie voor de afwatering. Dat maakte het mogelijk 
om het Reitdiep bij Zoutkamp af te sluiten.
Voortaan was het Eemskanaal de belangrijkste vaarweg van de stad 
naar zee. De waterhuishouding kon beter worden gereguleerd, wat 
heel gunstig was voor de landbouw. Groningen verloor de open 
verbinding met de zee. Eb en vloed in de stad behoorden tot het 
verleden. De nu werkeloze Spilsluizen werden permanent openge
zet en rond 1900 gesloopt.

De zeesluis bij Zoutkamp. Foto Roslof.

8 DE WATERWOLf 
Na de afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp begon de geul van 
het Reitdiep achter de sluis richting Lauwerszee (de Zoutkamper
ril) dicht te slibben. Het was moeilijk om het water te lozen als 
aan houdende westenwinden het zeewater opstuwden. Bij zware 
regenval stroomden de landbouwgronden onder water. De afwa
tering moest beter. De drie betrokken waterschappen staken de 
koppen bij elkaar en richtten in 1913 het waterschap Elektra op. Dit 
nieuwe waterschap kreeg later het beheer over het nieuwe gemaal 
op de plaats waar de Kommerzijlsterrijt instroomt. Het was geen 
gewoon stoomgemaal, maar een voor die tijd hypermodern gemaal, 
het eerste elektrische gemaal op Nederlandse bodem. Het kreeg 

Gemaal De Waterwolf bij Lammerburen. Foto Roslof.

9 KONINgsLAAgTE & WOLDDIjK 

de passende naam `De Waterwolf’. Ten tijde van de opening door 
Koningin Wilhelmina in 1920 behoorde het tot de grootste gemalen 
van Europa.
De Waterwolf is een boezemgemaal. Het maalt het water uit het 
achterliggende gebied naar het water dat uitmondt in de zee. De 
vier pompen konden maximaal vierduizend kubieke meter water 
per minuut verwerken. In 1997 kreeg het gemaal er een vijfde pomp 
bij, die nog eens vijfhonderd kuub aankon. De extra capaciteit is 
nodig om het hoofd te bieden aan de extra wateroverlast die ont
staat door de bodemdaling door aardgaswinning. 

De oude bedding van de Hunze loopt vlak langs Buitenplaats Reitdiep.  

Foto Roslof.

Buitenplaats Reitdiep van Het Groninger Landschap ligt aan de 
Wolddijk in Noorderhoogebrug. Ten westen van de Wolddijk ligt 
de Koningslaagte. De polder zou zijn naam ontlenen aan een hier 
verslagen Noormannenkoning, maar de waarheid is waarschijnlijk 
alledaagser: de laagte is vernoemd naar een voormalige eigenaar 
van het gebied.
Vroeger kronkelde de loop van de Hunze door de Koningslaagte. 
Buitenplaats Reitdiep staat op de hoge oever van de oude loop, die 
hier een scherpe lus maakte. Dat de Hunze hier langs liep, is nog goed 
te zien aan de ‘deuk’ in de Wolddijk waar de Buitenplaats aan ligt. 
De Wolddijk is een lange dijk in de vorm van een halve cirkel, 
beginnend bij het Selwerdiepje (de oude loop van de Hunze die 
langs Harssenbosch scheert), lopend naar het noorden, afbuigend 
boven Bedum naar het oosten en dan verder naar het zuidoosten 
richting Woltersum. De Wolddijk behoort tot de oudste dijken in de 
provincie. Wie over de dijk rijdt, ziet het land links en rechts een 
stuk lager liggen. Eerst moest de dijk zuur veenwater tegenhouden 
uit het verderop gelegen hoogveengebied, later werd de Wolddijk 
een binnendijk die de bewoners moest beschermen tegen overstro
mingen. 

REITDIEPgEbIED 
vANDAAg
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Paddepoelsterweg af, het Van Starkenborghkanaal over, langs het 
prachtig gelegen Hunzeroord. Eerste doel van mijn fietstochtje op 
deze zonnige dag is Wierum. Tot mijn vreugde constateer ik dat 
‘de natuur’ zich er weer wat heeft hersteld. Ik betreed het kerkhof. 
Nou ja, sinds de afbraak van de kerk mag het die naam natuurlijk 
eigenlijk niet meer hebben. Ruim twee jaar geleden was ik hier 
ook. Toen voor opnamen voor een aflevering Beno’s Stad voor OOG 
TV, over Wierum en haar 17eeeuwse dominee Vechnerus. Men 
was begin 2008 nog hard bezig de rond 1915 afgegraven wierde te 
‘herstellen’. Ik had zo mijn bedenkingen, maar zie nu dat het toch 
wel wat heeft.

Op deze wierde gaan mijn gedachten altijd ruim 300 jaar terug. 
Veel meer dan nu was Wierum in die tijd niet. Goed, er stond toen 
nog een kerkje en er was zelfs een schooltje, maar meer woningen 
waren er niet. Ja, even verderop, bij de oude overzetveer – de 
Wierummer ‘schouw’ – stonden nog wat huizen. School en kerk 
hadden een streekfunctie. Enkele van mijn verre voorouders 
woonden hier ergens en kregen omstreeks 1700 een zoon: Samuel 
Derks. Hij is tot op heden onze oudst bekende voorvader Hofman. 
Een geboortebewijs is niet te vinden, maar Samuel kwam uit 
Wierum, want dat staat in twee huwelijksacten! 

Hier loopt zijn spoor dus dood, maar ik wil verder. Mijn blik gaat 
nog even naar de oude meander van de Hunze, aan de oost en 
noordkant van Wierum. Dan vervolg ik mijn fietstocht. In Samuels 
tijd waren er nog geen fietsen. Hij zal zijn leven lang wat hebben 

rondgelopen in het Reitdiepdal. Beide keren trouwde mijn 
voorvader in Sauwerd. Eerst met een meisje uit Winsum, dat jong 
overleed, en daarna met mijn ‘voormoeder’ Eenje Waalkes. Zij 
kwam uit Garnwerd. Een mooie bestemming voor mijn fietstochtje.

Gelukkig is er tegenwoordig een fietspad langs de oostkant van 
het Reitdiep. Oude dijken verraden waar ooit het Hunzewater 
stroomde. Ik kom door Hekkum en slinger terug richting Reitdiep. 
Een nieuwe brug markeert de plek waar vanaf 1877, in verband met 
de afsluiting van het Reitdiep bij Zoutkamp, een schutsluis was. 
De sluiswachter woonde een stukje verderop, bij de ‘zijl’ in het 
Sauwerdermaar. Snel ga ik verder.

Daar bij de vervallen sluis woonde Samuel Derks. In een instructie 
uit 1737 staat dat hij als sluiswachter woonde ‘in de waarmans huys 
bij de zijl’. Waarschijnlijk tot aan zijn dood, in 1748. Helaas van het 
huis geen spoor meer. Er is wel een foto, maar dat sluiswachters
huis zou volgens een boekje van de Historische Kring Ubbega van 
1877 zijn geweest. Of Samuels ‘waarmanshuis’ op dezelfde plek 
stond, weet ik niet.

Het laatste stukje van mijn tocht. Indrukwekkend zijn hier de oude 
kronkels van het Reitdiep. Eind 1629 was een afsnijding – de Raken 
– klaar, waardoor Garnwerd aan het water kwam te liggen. Samuel 
moest met een veer over om bij zijn Eenje te komen. Voor mij ligt  
er nu een brug. Maar het veerhuis van Hammingh is er gelukkig 
nog!

Beno Hofman

EEN fIETsTOcHTjE
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De voormalige boerderij in Noorderhoge
brug is bijna klaar om publiek te ontvan
gen. Aan de houten potstal wordt nog 
druk getimmerd, maar binnen in de grote 
schuur begint de inrichting vorm te krij
gen. Blikvanger is de grote ronde wierde, 
midden in de zaal. Ernaast zit een gat in de 
vloer. “Daar komt stromend water in”, legt 
Piet van Dijk, voorzitter van het Reitdiep
team, uit. “Zo laten we zien dat mensen 
hier vroeger op wierden woonden om de 
voeten droog te houden.” Van Dijk is rond
uit tevreden over de inrichting. Vrijwilliger 
Gijs Huiberts knikt en zegt: “Prachtig toch, 
zoals deze oude schuur is verbouwd. De 
originele houten gebinten zijn nog zicht
baar.” Van Dijk vindt de locatie schitterend, 
zo dichtbij de stad Groningen. In de verte 

Tekst Addo van der Eijk

Ze hebben er zin in, de vijftig vrijwilligers van het Reitdiepteam. 
Eind juni opent hun bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep de 
deuren. Piet van Dijk, Gijs Huiberts en Tiny Timmerman vertellen 
enthousiast over de plannen. De prachtige locatie in Noorder
hoogebrug is volgens hen hét ideale vertrekpunt voor een verken
ning van het Reitdiepgebied. 

prijkt de Martinitoren, zo’n zes kilometer 
verderop. “Mooi aan deze plek is ook de 
oude meander van de Hunze, die vlak langs 
de boerderij scheert. Boven op het balkon 
heb je een prachtig uitzicht over het Reit
diepgebied.”

Winkel
Wie de immense schuur binnenkomt, 
komt eerst langs een grote balie. Achter de 
balie staan straks twee vrijwilligers. “Voor 
het helpen in de winkel maar ook in het 
infocentrum”, vertelt Van Dijk. De ruimte 
rechts is bestemd voor de winkel. In de nog 
lege kamer kijkt Tiny Timmerman tevreden 
rond. “Wat een mooie lichte plek, ideaal 
voor een winkel”, zegt ze enthousiast. Tim
merman is  samen met drie andere vrijwil

vRIjWILLIgERs RuNNEN 
buITENPLAATs REITDIEP

ligers  druk doende met de aankleding en 
het samenstellen van het assortiment; van 
kinderboeken tot stuiterballen, van infor
matie over cultuurhistorie, flora en fauna 
tot ansichtkaarten. “Vanochtend had ik nog 
leveranciers en uitgeverijen aan de lijn om 
afspraken te maken”, vertelt Timmerman. 
Enige ervaring heeft ze al. Ze was betrok
ken bij de vorige winkel van Het Groninger 
Landschap in de achtertuin van het kantoor 
in Haren. “Daar zaten we niet in de loop, 
waardoor we weinig klanten kregen. Ik heb 
destijds geadviseerd om de winkel op te 
heffen. Deze locatie zal veel bekijks trek
ken, verwachten we.” 
Buiten komt een terras, maar zonder bedie
ning. “We runnen geen café of restaurant. 
Er komt een automaat voor koffie, thee en 
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frisdrank, en bezoekers mogen er hun ei
gen boterhammen opeten. IJsjes verkopen 
we wel, speciaal voor de kinderen.” Ook 
komen er rugzakjes met opdrachten, die 
kinderen rondom de buitenplaats kunnen 
uitvoeren.

jeugd
Aan de jeugd besteden we speciale aan
dacht, zegt Van Dijk over de ijsjes en rug
zakjes. “We richten ons vooral op gezinnen 
met kinderen, die op woensdagmiddag of 
in het weekeinde vanuit de stad hierheen 
komen. Voor de kinderen valt er straks veel 
te beleven, zowel binnen als buiten. Buiten 
bouwen we een speelplaats, onder andere 
met een waterbak, waar de kinderen mogen 
spelen met het waterpeil. Verder lopen er 
veel dieren; in ieder geval geiten, scha
pen, kippen en koeien. Er is een drachtige 
zeug in aantocht, dus er scharrelen straks 
ook biggetjes rond. Voor jeugdexcursies is 
binnen een speciale ‘natte ruimte’ aan
wezig. In deze ruimte kunnen we met de 
kinderen proefjes doen en het waterleven 
bekijken onder microscopen.” Huiberts: 
“In Buitenplaats Noordkust in Pieterburen 
en de Reiderhoeve in Breebaart hebben 
de vrijwilligers ook zo’n natte ruimte. Een 
groot succes. In de toekomst willen we 
schoolklassen uit de buurt hierheen halen.” 
Vóór de opening bezoekt Het Groninger 
Landschap al diverse scholen uit de buurt. 
Tijdens de opening spelen de leerlingen 
een prominente rol.

gastgevers 
Buitenplaats Reitdiep draait op vrijwilli
gers. Het project heeft het Reitdiepteam een 
flinke impuls bezorgd. Van Dijk: “Voorheen 
werkten we met vijftien vrijwilligers, vooral 
gidsen. Dankzij de buitenplaats telt ons 
team nu zo’n vijftig mensen, waarvan 28 
nieuwe gastgevers, die gaan helpen in het 
informatiecentrum.” “Inmiddels dertig 
gastgevers”, vult Huiberts aan. “Gisteren 
hebben zich er nog twee aangemeld.” 
Om het gastgeven onder de knie te krijgen, 
gingen de nieuwe vrijwilligers begin dit 
jaar op cursus. “Enerzijds om te leren wat 
bij het gastheerschap om de hoek komt 
kijken, anderzijds om elkaar te leren ken
nen en om ideeën uit te wisselen. Met een 
groep hebben we ook het bezoekerscen
trum Dwingelderveld bezocht, waar we 
een kijkje in de keuken kregen. Zo hoeven 
we niet zelf het wiel uit te vinden”, aldus 
Huiberts. 
Het Groninger Landschap heeft het Reit
diepteam vanaf de eerste prille plannen bij 
het initiatief betrokken. “Dat is belangrijk, 
omdat wij Buitenplaats Reitdiep runnen. 
Uit onze groep borrelden meerdere ideeën 
op, die deels zijn uitgewerkt. Zo hebben 
vrijwilligers een fiets en een wandelroute 
samengesteld, ging een groep aan de slag 
met een gedichtenwedstrijd en verzorgen 
twee vrijwilligers een fototentoonstelling 
in de bovenruimte. We hebben nog veel 
meer ideeën. Tijdens de open dagen zullen 
we ze presenteren.” 
 

Open dagen 
De deadline van 25 juni  wanneer de 
buitenplaats officieel wordt geopend  
komt in zicht. De vrijwilligers zetten een 
eindsprint in. Van Dijk: “Er moet nog veel 
gebeuren, zeker voor de open dagen van 26 
en 27 juni, wanneer iedereen welkom is. 
Het Reitdiepteam verzorgt de activiteiten, 
onder meer in een tent naast de boerderij. 
We willen het publiek zodanig prikkelen, 
dat ze later nog eens terugkomen.” Na de 
opening blijft het nog wel even aanpoten, 
verwacht Huiberts: “We moeten alles op de 
rails krijgen. In eerste instantie bemensen 
we de winkel en het informatiecentrum op 
woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur en 
in de weekeinden van 11.00 tot 17.00 uur. In 
de vakantieperiode zijn we ook op donder
dagmiddag aanwezig. De overige dagen is 
het informatiecentrum open, maar zonder 
vrijwilligers.” Nieuwe vrijwilligers zijn van 
harte welkom, laat Huiberts weten. “Hoe 
meer gastgevers we hebben, hoe vaker we 
de balie kunnen bemensen. Ook vrijwilli
gers die met de jeugd aan de slag willen zijn 
van harte welkom.” 
Naast zijn bestuurswerk gaat Van Dijk graag 
het veld in. “Het Reitdiepgebied is prachtig, 
zeker na de inrichtingsmaatregelen die Het 
Groninger Landschap heeft genomen. Onze 
gidsen verzorgen zo’n tien excursies per 
jaar, naast de activiteiten op aanvraag. Zelf 
ga ik dit jaar twee keer mee met de Reit
dieptochten, die we samen met twee musea 
organiseren. Dan varen we met een oude 
vissersboot over het Reitdiep tussen Zout
kamp en Groningen. Prachtige tochten, die 
niet voor niets dit jaar snel volgeboekt was.”

De grote ronde wierde, midden in de zaal. Foto Roslof.

Het Groninger Landschap organiseert 

ter gelegenheid van de opening van de 

Buitenplaats Reitdiep een gedichten

wedstrijd met als thema het Reitdiep. De 

voorwaarden zijn als pdfbestand te down

loaden vanaf www.groningerlandschap.nl 

gEDIcHTENWEDsTRIjD
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Het Groninger Landschap verbouwt de 
vogel kijk hut in de dijk van de Krops
wolder  buiten polder en de Wester  broek
ster madepolder tot een vleer muisverblijf. 
Het Zuidlaarder meer gebied is een water
rijk en gevarieerd land schap en is een 
prima leefgebied voor diverse soorten 
vleermuizen. De dieren heb ben er echter 
geen schuil of overwinteringsmogelijk
heden in de buurt. Vier jaar geleden is 
de bunker in de calamiteitenkade van de 
polders aan  gelegd, speciaal om vogels te 
kunnen bekijken. Maar de bunker is sinds 
de bouw vaak het mikpunt van vernielin
gen en brand stichting geweest. De bunker 

vOgELKIjKHuT IN POLDERs WORDT 
vLEERMuIsbuNKER

wordt daarom nu afgesloten voor publiek 
en tot vleermuisbunker omgebouwd. Dat 
betekent dat er 
extra kruipmo
gelijkheden en 
muurtjes in het 
verblijf worden 
ge  bouwd, met 
ruwe voegen en 
holle beton
blokken aan het 
plafond zodat 
de vleermuizen 
daar gebruik van 
kunnen maken. 

BESchERMERSDAg

De Beschermersdag van dit jaar wordt van

wege de opening van het nieuwe bezoekers

centrum in Noorderhoogebrug niet apart 

ge organiseerd. Besloten is deze dag te inte

greren in het programma van de Open Dagen 

op 26 en 27 juni.

cORREcTIE

In het Golden Raand voorjaarsnummer stond 

abusievelijk de verkeerde auteur vermeld bij 

de artikelen ‘Het gaat om meer dan grutto’s. 

Het gaat om het Boerenlandschap’ en ‘Vogel

bescherming streeft naar weidevogelboer

derijen’. Deze artikelen zijn geschreven door 

Koos Dijksterhuis.

LEgATEN 

Legaat erven Mevr. Drs. S. Hysinga € 9.103,–

Legaat erven Mevr. J. Haack € 1.000,–

Legaat erven Dhr. E. de Haan € 4.000,–

Legaat erven Dhr. J. Steenhuizen € 5.000,–

Legaat erven Dhr. P. Dijkema € 10.000,–

gIfTEN

Adviesbureau en rentmeesterskantoor Eeler

woude BV ondersteunt het Groninger Land

schap met een jaarlijkse donatie van  

€ 500,–. Eelerwoude werkt met meer dan zes

tig adviseurs, ontwerpers en rentmeesters 

aan de ontwikkeling, inrichting en beheer 

van het landelijk gebied in heel Nederland. 

Bescherming, behoud en ontwikkeling van 

natuur en landschap in Groningen past dus 

prima bij de missie van Eelerwoude: Eeler

woude werkt met passie aan een mooi en 

groen Nederland. 

Ook de gemeente Groningen steunt Het  

Groninger Landschap met een gift van € 771,– 

en er is een anonieme gift gedaan van nog 

eens € 500,–.

Het Groninger Landschap heeft het wier
dekerkhof ‘Olle Weem` aan de Houwer
zijlstermaar ten noorden van Houwerzijl 
weer zichtbaar gemaakt voor het publiek. 
Het wierdekerkhof lag achter een dichte 
begroeiing verscholen en was dus ook niet 

WIERDEKERKHOf ‘OLLE WEEM’ IN OuDE  
gLORIE HERsTELD

HET gRONINgER LANDscHAP vOERT  
gROND OP WOLfsbARgE Af

Het Groninger Landschap heeft de 
laat ste resten van de grondopslag 
in Wolfs barge, bij Kropswolde af ge
voerd. De grond is afgenomen door de 
Stainkoeln in Groningen. Daarmee is 
de voor bereidings fase van de natuur
inrichting van het terrein afgerond. 

Het gebied wordt omgevormd tot 
een afwisselend landschap met open 
water en droge, voedselarme delen. 
De natte delen vergroten het biotoop 
van de roerdomp en porseleinhoen. 
De droge voedselarme delen zijn met 
name botanisch interessant. 

als wierde zichtbaar en herkenbaar. Om de 
wierde weer zichtbaar te maken zijn veertien 
populieren en zes essen gekapt. Daarnaast is 
de helft van de struiken verwijderd zodat er 
meer doorzicht ontstaat.



Honden moeten weer aan de lijn op de 

land goederen Coendersborch en het Iwema 

Steenhuis. Het experiment van Het Groninger 

Landschap om zones in te richten waar de 

honden los konden rondlopen is mislukt. In 

het voorjaar van 2008 is op de landgoederen 

Coendersborch en het Iwema Steenhuis een 

zone ingericht waar de honden los mochten 

lopen. Het Groninger Landschap wilde met 

die maatregel hondenbezitters tegemoet 

komen en hoopte tegelijkertijd dat ze in 

de rest van het gebied de natuur zouden 

respecteren. Dat blijkt in de praktijk niet 

te werken. Veel hondenbezitters houden 

zich niet de regels. Door het hele bos vinden 

verstoringen plaats, worden reekalven 

op geschrikt en worden de borden in het 

bos regelmatig verwijderd. Ook werd een 

ijsvogelnest door honden uitgegraven 

waardoor het broedsel mislukte. Bovendien 

worden wandelaars vaak door loslopende 

honden ‘besprongen’.  Het Groninger 

Landschap heeft daarom besloten om op de 

landgoederen honden alleen toe te laten als 

ze zijn aangelijnd. Hondenbezitters die hun 

viervoeters onaangelijnd laten lopen kunnen 

vanaf nu rekenen op een procesverbaal. 

hONDEN AAN DE LIjN 
Op DE LANDgOEDEREN 
STEENhUIS EN 
cOENDERSBORch

colofon

Golden Raand, lente 2010. 

26ste jaargang nummer 1

Uitgave van Het Groninger Landschap 

Postbus 199, 9750 AD Haren 

Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren

T (050) 3135901 

kantoor@groningerlandschap.nl

www.groningerlandschap.nl

Redactie: Addo van der Eijk, Koos Dijksterhuis 

Eindredactie: Rogier Verhagen

fotografie: Omke Oudeman, Silvan Puijman, Kina

fotobewerking voorplaat: Bert Barelds Fotografie

Ontwerp: Heegstra & Partners, Greetje Bijleveld 

Het Groninger Landschap is één van de 12 provin

ciale landschappen en wordt ondersteund door de 

Nationale Postcode Loterij

Op de Oostweide bij de Ennemaborgh in Midwolda zaten de af
gelopen maanden enkele grauwe gorzen. Grauwe gorzen zijn zeer 
zeldzame akkervogels. De aantallen nemen in Europa al sinds 1960 
sterk af. In Nederland broedt het vogeltje alleen nog in het uiterste 
zuiden. Het voorkomen van de soort is nauw gebonden aan de 
aanwezigheid van grote oppervlakten kleinschalige akkerbouw. Zo 
zijn in Limburg nog wat broedparen te vinden, in de kleinschalige 
akkerbouwgebieden in de Maasvallei.

Grauwe gorzen zijn vogels van open, liefst licht heuvelachtige 
of door dijken doorsneden landelijke gebieden. Het grondnest 

bevindt zich in ruig grasland, struweel of op (graan)akkers. In de 
broedtijd eten de vogels zowel kleine ongewervelden als granen 
en zaden van kruiden en grassen. Het is een sociaal vogeltje, dat 
in groepen leeft, liefst op zaadrijke plaatsen als stoppelvelden 
en kwelders. In Nederland wordt de grauwe gors nog wel eens 
aangetroffen in natuurontwikkelingsgebieden in de uiterwaarden 
van de grote rivieren, waar deze vogels nog voldoende variatie in 
planten, bloemen en kruiden vinden.
De Oostweide bij de Ennemaborgh ligt deels braak. Veel onkruiden 
en zaden zorgen er blijkbaar voor dat deze grauwe gorzen zich hier 
thuisvoelen.

gRAuWE gORzEN
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ExPOsITIEs

ExpOSITIE LOES KUIjpERS  
IN BUITENpLAATS NOORDKUST
Loes Kuijpers heeft altijd al graag gete kend 
en is in 1990 begonnen met aqua relleren 
en exposeerde al vrij snel door het hele 
land en al enkele jaren in de Buitenplaats 
Noordkust. 
Alle aquarellen hebben betrekking op 
het Groninger landschap, natuurlijk de 
kweldergezichten maar dit keer ook o.a. de 
Blaarkoppen bij Verhildersum, schapen en 
vogels.
Tijd: Iedere dinsdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur
Locatie: Buitenplaats Noordkust in 
Pieterburen
Bijzonderheden: Deze expositie kunt u nog 
bekijken tot en met 8 augustus.

ZATERDAg 19 jUNI
Opening expositie Greet Dijkstra uit 
Appingedam in De Widde Meuln.
Greet Dijkstra woont en werkt in 
Appingedam, op een steenworp afstand 
van de bekende Hangende Keukens boven 
het Damsterdiep. Haar werk weerspiegelt 
zowel haar leefomgeving als haar kleurrijke 
fantasie. Ze heeft een kleurrijke eigen stijl. 
Een spel van lijnen en contrasterende 
kleuren die wordt gekenmerkt door zowel 
eenvoud als complexiteit.
Door het soms bewust weglaten van het 
ge bruikelijke perspectief wordt de toe schou
wer geprikkeld om zijn of haar fan tasie en 
zin voor abstractie de vrije loop te laten.
Tijd: Iedere woensdag en zaterdag van 13.00 
tot 17.00 uur
Locatie: Boltweg 16, Ten Boer

BEZIchTIgINg MOLEN ZELDENRUST IN 
WESTERWIjTWERD EN ExpOSITIE  
RUTgER hIEMSTRA
Al voor de derde maal houdt Rutger een 
expositie in molen Zeldenrust. Deze molen 
is een korenpelmolen. Dit houdt in dat 
de molen gerst kan pellen en granen kan 

malen. Pellen houdt in dat de gerst van het 
schilletje wordt ont daan waardoor gort 
wordt verkregen. Het malen van diverse 
graansoorten tot meel is momenteel de 
hoofdfunctie van Zeldenrust.
Een team van vrijwilligers zorgt er voor 
dat de molen draait en voor het publiek 
toegankelijk is. De molen is vrij toegankelijk. 
De molenaar en de vrij willigers zijn graag 
bereid u rond te leiden en de werking van de 
molen uit te leggen.
De kleurrijke schilderijen van Rutger 
Hiemstra hebben, al sinds zijn afstuderen 
in 1999 van de kunstacademie, een grote 
verscheidenheid aan onderwerpen. Zo is hij 
de afgelopen tijd naast zijn serie met boten 
bezig geweest met een serie van zeventien 
schilderijen met vissen en ook is met de 
vogelserie een begin gemaakt. Tevens 
hangen zijn werken in de kerk.
Zie ook www.rutgerhiemstra.com
Tijd: 13.00 tot 17.00 uur
Locatie: Dorpsweg 16 in Westerwijtwerd

ZATERDAg 21 AUgUSTUS
Opening expositie Maria Koekkoek  
‘Encausticart’ in de Widde Meuln te Ten 
Boer
Encausticart is de officiële naam voor het 
Bijenwasschilderen. Maria Koekkoek 
maakt prachtige schilderijen van bijen
was, ze is één van de kunstenaars die 
nog steeds deze techniek beoefenen. Het 
Bijenwasschilderen is een eeuwenoude 
techniek. Kunstschilders uit het Romein se 
Rijk, Egypte en Griekenland gebruikten al de 
gesmolten bijenwas voor hun schilderijen. 
In oude geschriften van ca.600 jaar voor 
Christus werd de Encaustic al bezongen. 
In Egyptische grafkelders zijn tekeningen 
van bijenwas aangetroffen op sarcofagen en 
mummies. Door nieuwe technieken, olieverf 
en aquarel is de Encaustic techniek wat op 
de achtergrond geraakt.  Vanaf 21 augustus 
zijn haar schilderijen te bewonderen in de 
molen.

Werk van 

Maria Koekoek



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 Gjald, 

financieel dienstverlener in Groningen.

ABN AMRO Private Banking Groningen
Akzo Nobel Industrial Chemicals BV
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 Zorgverzekeraars
Dow Benelux BV
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Holland Casino Groningen
Kikkoman Foods Europe BV
Koepon Holding BV
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding BV
KPMG
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV
NNZ BV
PlasBossinade
Smurfit Kappa Solid Board BV
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding BV
THABASCO Advertising
VSBfonds
Waterbedrijf Groningen
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

Marieke van Schaik

managing director Nationale Postcode Loterij

“Ruim drie jaar geleden was ik betrokken 

bij de aanvraag van het project ‘Laat het 

Reitdiep weer kronkelen’ maar ik ben 

nog nooit gaan kijken. Dit is de eerste 

keer dat ik hier in de weilanden sta en 

zie wat er is gebeurd”, aldus Marieke 

van Schaik, managing director van de 

Natio nale postcode Loterij. Ze bezoekt 

samen met de directie van de Bankgiro 

Loterij het Reitdiepgebied. Ze loopt door 

de weilanden rond het boerderijtje van 

harssensbosch en bekijkt het bezoekers

centrum Buitenplaats Reitdiep, in 

Noorder hoogebrug. “De vogels, de rust, de 

openheid en het groen van het landschap 

zijn heel bijzonder. Als je hier in de buurt 

woont, lijkt het me geweldig om hier langs 

te gaan”.

Het Reitdiepproject is typisch een project 

dat past binnen de visie van de Nationale 

Postcode Loterij. Van Schaik: “De NPL 

heeft wel wat met natuur. De mensen in 

Nederland brengen het geld van de Nationale 

Postcode Loterij bijeen en daar moeten wij 

verantwoord mee omgaan. We kiezen dan 

ook voor doelen en instellingen die dicht 

bij de dagelijkse beleving van de mensen 

staan. Natuur is iets wat mensen belangrijk 

vinden, ze ‘beleven’ natuur dagelijks. Ik kom 

zelf uit de kuststreek, met veel strand en 

duinen. Nu ik een gezin heb, merk ik dat ik 

het ook heel belangrijk vindt om juist weer 

meer betrokken te zijn bij de natuur. Natuur 

is mede bepalend voor de maatschappij en 

dus is het logisch dat we dit soort projecten 

steunen.” 

De Nationale Postcode Loterij blijft bij de 

uitvoering van de projecten op de achter

grond. Van Schaik: “We hebben en willen 

geen invloed op het beleid. Dat moet je over

laten aan de organisaties zelf. Die hebben 

voldoende kennis in huis. Wel houden 

we natuurlijk een beetje de vinger aan de 

pols door de jaarlijkse rapportages en de 

vijfjaarlijkse verslagen. We evalueren dus 

wel, maar bemoeien ons niet met de inhoud.”

De NPL steunt al jaren projecten van niet 

alleen Het Groninger Landschap, maar ook 

van de andere landschappen en dat bevalt 

Van Schaik goed. “Het geld van de NPL is vaak 

ook een katalysator voor meer steun van 

andere instellingen, fondsen of overheden. 

Daardoor kan een project grootser worden 

aangepakt. Dat is hier in het Reitdiep heel 

duidelijk. Wij hebben zo’n 2,5 miljoen 

beschikbaar gesteld maar het totale project 

kost ongeveer 10 miljoen. Dat ons geld 

zoveel betrokkenheid bij anderen losmaakt 

om zulke projecten te kunnen uitvoeren, is 

geweldig. Het is goed te horen dat het zo 

werkt.”

EEN TypISch pROjEcT VOOR  
DE NATIONALE pOSTcODE LOTERIj


