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Als jochie trok ik vaak de natuur in. Vogels kijken in het Lauwers
meer, op excursie met de boswachter naar de kwelders van Schier
monnikoog. En uitstapjes met de klas naar een boerensloot, waar 
we ons verbaasden over hoeveel waterdieren we vingen met onze 
netjes. Door de natuurervaringen in mijn jeugd ben ik uiteindelijk 
natuurbeschermer geworden. Daar ben ik van overtuigd. 
Deze Golden Raand staat in het teken van jeugd en natuur. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen in contact komen met natuur, 
de natuur leren waarderen en ervan genieten. Genieten van natuur 
kan het leven een stuk leuker maken. Het is goed om te beseffen 
dat we als mens deel uitmaken van de natuur en dat we onderdeel 
zijn van het ‘ecosysteem aarde’. 
Veel kinderen maken kennis met de natuur als ze met familie of 
vrienden onze natuurgebieden bezoeken. Het initiatief ligt dan 
vaak bij de ouders of grootouders. Als Het Groninger Landschap 
maken we een bezoek extra aantrekkelijk, door spannende  
kinderroutes aan te bieden en speciale jeugdactiviteiten te 

organiseren. Treffend voorbeeld is het jaarlijkse Midzomerfestival 
in Buitenplaats Reitdiep. 
Een tweede spoor loopt via scholen. We bezoeken scholen, geven er 
natuurlessen en nodigen schoolklassen uit om een lesprogramma 
te volgen in één van onze bezoekerscentra. De teams van vrijwillig 
medewerkers spelen daarbij een belangrijke rol. Ons jeugdbeleid 
werpt haar vruchten af. Afgelopen periode hebben we vele duizen
den kinderen in aanraking laten komen met de natuur. Daar zitten 
ook veel kinderen bij die níet samen met hun ouders in hun vrije 
tijd de natuur intrekken. 
Werken met kinderen is anders dan met volwassenen. Bij de jeugd 
proberen we niet zozeer kennis over te dragen, maar vooral ook 
bewondering en verwondering te wekken. Natuur is niet alleen 
interessant, maar ook leuk en spannend.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap



Mopperen op de jeugd is van alle tijden. De jeugd van tegenwoordig groeit op tussen 
asfalt en beton, komt nauwelijks meer buiten, wordt alsmaar dikker en denkt 
dat melk uit de supermarkt komt. De natuur is voor hen de groenstrook langs de 
snelweg of het bosje naast het voetbalveld. Allemaal waar, zo blijkt uit de verhalen 
in deze Golden Raand. Maar er is ook een andere kant: jongeren met passie voor 
de natuur. Kinderen die willen ontdekken, die het liefst elke dag in de natuur 
rondstruinen. Ook dat laat deze Golden Raand zien. Deze twee pagina’s tonen 
enthousiaste jongeren met hart voor de natuur. Tijdens het Midzomerfestival op 23 
en 24 juni waren ze actief aan de slag met uilenballen pluizen, vogels kijken, brood 
bakken en haaientanden zoeken. Deze jongeren zijn ‘om’. Kijk naar hun gezichten, 
en zie dat de Groningse natuur later in goede handen is. Tekenend is dat de jeugd 
het verdwijnen van natuur noemt als één van hun grootste zorgen. Dat biedt hoop 
voor de toekomst. (Fotografie: Alfred Oosterman)
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Sinds drie jaar is jeugdeducatie een beleids
speerpunt van Het Groninger Landschap. 
“In een periode waarin natuur van alle 
kanten onder druk staat is het creëren van 
draagvlak voor toekomstige beheer onmis
baar. En draagvlak scheppen begint bij de 
jeugd”, licht Van Roon de strategische keuze 
toe. Toen hij een paar jaar geleden begon 
als jeugdcoördinator was de doelgroep 
grotendeels ‘nieuw’ voor Het Groninger 
Landschap. Over het algemeen kent Het 
Groninger Landschap een ouder publiek. 
Van Roon vindt dat logisch. “Betrokkenheid 
bij natuur en landschap past bij een latere 
levensfase, waarin mensen beseffen dat 

ze iets waardevols willen achterlaten voor 
hun kinderen en kleinkinderen.” Van Roon 
ging de uitdaging aan om ook jongeren te 
betrekken bij de natuur en het werk van 
Het Groninger Landschap. “Onze kracht 
ligt in onze eigen natuurgebieden”, zegt hij 
over de aanpak. “Daar kunnen we jongeren 
de natuur laten beleven. Jongeren staan 
open voor de natuur, wanneer het maar 
op een spannende manier wordt gebracht. 
Uit zichzelf komen jongeren nauwelijks in 
onze gebieden. Wij dagen ze daarom uit, 
onder meer door ze op te zoeken op school. 
Daar nodigen we ze uit om in onze gebie
den op bezoek te komen.” 

Scholen
De scholen vormen een onmisbare schakel 
tussen de jeugd en het Groninger Land
schap. “Ieder schoolkind zou minimaal één 
keer in zijn basisschooltijd het Groninger 
landschap moeten beleven”, vertelt Van 
Roon. Hij geeft zelf het goede voorbeeld 
en loopt zich het vuur uit de sloffen door 
zoveel mogelijk basisscholen te bezoeken 
en daar lessen te geven. Afgelopen voorjaar 
gaf Van Roon aan tientallen schoolklassen 
een les over de vogeltrek. Ook bezocht hij 
vele scholen om het Midzomerfestival in 
Buitenplaats Reitdiep aan te kondigen. En 
niet alleen hij, ook verscheidene vrijwil
ligersteams verzorgden programma’s voor 
schoolklassen. Vooral het Reitdiepteam 
is zeer actief en heeft dit voorjaar al meer 
dan dertig klassen ontvangen. Scholen 
doen maar wat graag mee, stelt Van Roon. 
“Er was niet één school die niet mee 
wilde doen aan ons educatieprogramma, 
ondanks hun volle schoolprogramma’s en 
overbezette leerkrachten.” Van Roon maakt 

het de school zo gemakkelijk mogelijk. Hij 
stuurt geen lespakket toe, maar verzorgt 
zelf de lessen. “Het kost de school geen 
cent. De leerkrachten zijn blij met ons aan
bod. Natuuronderwijs bestaat momenteel 
vooral uit het kijken naar het programma 
‘Nieuws uit de natuur’ op Schooltv. Een 
uitstekend programma, maar totaal iets 
anders dan iemand die enthousiast voor de 
klas komt vertellen over de natuur. Ik weet 
nog goed dat een meisje na een les over 
zoogdieren naar me toe kwam en vertelde: 
‘Mijnheer, u heeft mij over de angst van 
muizen geholpen’. Daar doe je het voor.”  

Overtroffen
In haar gebieden organiseert Het Groninger 
Landschap jaarlijks tientallen activiteiten 
voor de jeugd. Het concept om leerlingen 
op school actief uit te nodigen voor een ac
tiviteit voor het hele gezin blijkt uitstekend 
te werken. Van Roon lijkt zelf verrast door 
het succes van de aanpak. “We moeten er 
gewoon een beetje van bijkomen”, lacht hij. 
“Voor het Midzomerfestival mikten we op 
2.500 bezoekers na vijf jaar. Dat aantal werd 
dit eerste jaar overtroffen. Op zaterdag trok

ken we 1.850 mensen. Daar kwamen op een 
totaal verregende zondag nog 800 bezoe
kers bij. Was het weer beter geweest dan 
had het bezoekersaantal rond de 4.000 ge
legen. Veel deelnemers bleven lang op het 
festival. Er waren ouders die vertelde dat ze 
op weg naar Groningen even langs zouden 
gaan, maar de kinderen wilden niet weg. De 
sfeer met al die enthousiaste kinderen was 
echt fantastisch.”

Juiste snaar
Het Groninger Landschap lijkt met haar 
jeugd educatie de juiste snaar te treffen. Van 
Roon verklaart het succes door de inten
sieve aanpak en de BelevenVerrassenDoen 
(BVD) strategie. “Kinderen willen vooral 
doen. In onze bezoekerscentra kunnen ze 
actief bezig zijn, onder meer met uilenbal
len uitpluizen en waterbeesten door de mi
croscoop bekijken. Onze vrijwilligersteams 
organiseren verrassende jeugdactiviteiten, 
waarbij ze alle zintuigen aanspreken.” 
Uit de reacties blijkt dat kinderen heus 
niet alleen geïnteresseerd zijn in jungle 
en exotische wilde beesten, zoals tijgers 
en olifanten. Ook de natuur dichtbij huis 

raakt en boeit hen. “Dat is precies waar je 
kinderen kunt verrassen”, meent Van Roon. 
“Een betoog over het nut en de noodzaak 
van natuurbeheer heeft bij kinderen weinig 
zin. Wat wél werkt, is een boeiend verhaal 
over de gierzwaluw die slaapt als hij vliegt 
of over een gezenderde grutto die in 48 uur 
naar Senegal vliegt: dat vinden ze fascine
rend.” 
Met haar jeugdbeleid investeert Het Gronin
ger Landschap in de toekomst. Ervaringen 
in de vroege jeugd zijn volgens Van Roon 
bepalend voor hoe mensen later met natuur 
omgaan. “Ik wil bij jongeren enthousiasme 
aanwakkeren. Zijn ze eenmaal enthousiast, 
dan krijgen ze een goed gevoel over de 
Groningse natuur. Zo raken ze vanzelf be
trokken. Voor kinderen die zich echt willen 
verdiepen in de natuur, zorgen we dat ze die 
mogelijkheid krijgen. Voor de ‘allergroen
sten’ zijn er bijvoorbeeld de Jeugdbonden 
voor Natuurstudie.” Zo blijkt Het Groninger 
Landschap de jeugd van tegenwoordig op 
een aantrekkelijke manier aan te kunnen 
spreken. “Wanneer je maar uitgaat van de 
eigen kracht. En laat zien hoe spannend de 
natuur is”, aldus Van Roon.  

Geen opgeheven vingertje en niet van dat belerende. 
Evenmin staat kennisoverdracht voorop. Michel van Roon, 
jeugdcoördinator van Het Groninger Landschap, wil kinderen 
vooral enthousiast maken. ‘De betrokkenheid komt dan vanzelf’, 
zegt hij. 

‘WE WillEN DE JEUGD 
pRikkElEN’

Tekst Loek Mulder   Fotografie Omke Oudeman

Slootexcursie bij 

Lettelbert

Linksboven: 

Michel van Roon



Als de kinderen van groep 8 ’s ochtends de aula binnenlopen, ligt 
op de grond een enorme wereldkaart uitgespreid. De kinderen gaan 
er in een kring omheen zitten. Op de kaart staan lange rode en gele 
lijnen. De ene langs de Afrikaanse kust, de andere via het Midden
Oosten.  Het blijken de trekroutes van vogels. De docent van 
vandaag, Michel van Roon van Het Groninger Landschap, pakt een 
opgezette vogel. “Dit is een gans”, vertelt hij, ‘maar welke?” De klas 
is stil, niemand weet het. “Een rotgans. Tijdens de trek kan hij heel 
hoog vliegen, op wel tien kilometer hoogte. Zit je in een vliegtuig 
en kijk je uit het raam, dan kan naast je een rotgans vliegen”, zegt 
Van Roon. De leerlingen kijken verrast. Eén van hen mag de opge
zette rotgans op de grote kaart op Nederland neerzetten. ’s Winters 
verblijven de rotganzen namelijk bij ons, terwijl ze ’s zomers in 
WestSiberië broeden. 
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VOGElTREklES iN BEDUm
de Regenboog, Marieke Maring, komt de les als geroepen. “We doen 
op school te weinig aan natuureducatie”, zegt ze. “In de biologie
methode komt het nauwelijks aan bod. Natuuronderwijs vind ik 
belangrijk. We kijken soms films van Nieuws uit de Natuur, maar 
daar blijft het bij.” 
De vogels op de wereldkaart mogen  voorzichtig natuurlijk  
worden geaaid. Sommige meisjes, waaronder Myrthe, vinden dat 
eng. Met name de rotgans. “Die kijkt zo eng”, zegt ze benauwd. Aan 
het einde van de les is ze dikke maatjes met de opgezette buizerd. 
“Moet je voelen hoe zacht hij is”, vertelt ze enthousiast. De stoere 
roofvogels vallen bij de jongens in de smaak. Of ze namen van 
roofvogels kennen? “Een slechtvalk”, zegt Niek. Het blijkt de snelste 
vogel ter wereld. Hij vliegt 250 kilometer per uur, sneller dan een 
raceauto. Dat laatste maakt zichtbaar indruk.

Vogelpaspoort
Na de wereldkaart is het tijd om te werken aan het Vogelpaspoort. 
Elk groepje van vier kiest een opgezette vogel uit, die ze nader gaan 
onderzoeken. De buizerd is het meest populair. Die willen ze alle
maal, maar het eerste groepje heeft geluk. Het paspoort staat boor
devol vragen en opdrachten, waarbij de leerlingen actief aan de slag 
moeten. Eén van de groepjes is druk doende met het opmeten van 
de vogelpoten, de andere met het vergelijken van snavels en het 
uitrekenen van trekroutes. Ze moeten ook een gedicht maken van 
elf regels en de vogel natekenen. 
Voor het derde en laatste onderdeel kruipen de leerlingen in de 
huid van een trekvogel. Dwars door de aula ligt een levend ganzen
bordspel uitgestald. Elke tegel is een nummer, bij sommige staat 
een opdracht. Fanatiek gooien de leerlingen met dobbelstenen en 

rennen ze door de ruimte. Bij één van de opdrachten krijgen ze 
een papieren ring om hun arm. Ringen van trekvogels is belang
rijk voor trekvogelonderzoek. Bij een andere opdracht zijn ze een 
roofvogel en moeten ze een ring zien af te pakken. Het zorgt voor 
de nodige beroering. Bij Van Roon, die de ringen vastniet, staat een 
wachtrij. 

Enthousiast
Het valt op dat Niek veel vogelnamen kent. Bij de wereldkaart 
steekt hij bij elke vogelvraag zijn vinger op. Hoe hij zoveel van 
vogels weet? Stoer lachend zegt hij: “Nou, ik zie veel vogels op 
m’n Xbox. Nazi Zombies, daar vliegt wel eens een vogel voorbij.” 
Na de les legt hij uit: “Ik lees thuis veel natuurboeken. Dat vind 
ik interessant.” Ook Eline en Kim weten duidelijk veel van 
vogels. Eline vogelt soms met haar vader en heeft zelf een eigen 
verrekijker. “Sommige kinderen vinden vogels kijken stom, maar ik 
vind het leuk. Lekker naar buiten”, zegt ze. Ziet Kim een vogel, dan 
vraagt ze aan haar vader welke soort het is. “Mijn vader kijkt dan op 
de computer. En mijn opa heeft een vogelboek, vol met plaatjes van 
hoe de vogels er van dichtbij uitzien.” Bij het naar buiten gaan geeft 
ze nog een snelle aai over de kluut. Juf Marieke klinkt na afloop 
enthousiast. “Geweldig. Ik heb meteen een afspraak gemaakt voor 
een schoolbezoek aan Buitenplaats Reitdiep. Daar hebben we zin 
in. Als school doen we te weinig buiten.”

Even later staat de kaart vol met vogels. De koekoek in Midden
Afrika, de grutto in OostAfrika en de buizend bij de rotgans in 
Nederland. Helemaal in ZuidAfrika belandt de gierzwaluw. De klas 
lacht als uit een klein doosje een zwaluw verschijnt, die relaxt in 
een strandstoel ligt. Zonnebrilletje op, parasolletje erbij. “Op deze 
vogel ben ik erg jaloers”, vertelt Van Roon. “De gierzwaluw leeft 
namelijk altijd in de zomer. Dat zou ik ook wel willen.” 

Stoere roofvogels 
Deze ochtend staat in het teken van trekvogels. Het Groninger 
Landschap gaat dit jaar bij tientallen Groningse basisscholen langs 
om te vertellen over trekvogels. Van Roon doet dat om leerlingen 
de natuur te laten ontdekken, om te laten zien hoe bijzonder vogels 
zijn. Vanochtend is de klas in Bedum aan de beurt. Voor de juf van 

De vogels worden op een kaart neer

gezet waar ze in de winter voorkomen

Links: Het meten van een kerkuil

Inzet: Gierzwaluw met zonnebril

“Ik dacht dat het heel saai zou zijn”, vertelt een leerling van 
basisschool de Regenboog in Bedum, terwijl hij de klas uitloopt. 
Zijn vriendje beaamt het. “Maar het was echt superleuk”, 
vervolgen ze in koor. Die ochtend kreeg hun klas Het Groninger 
Landschap op bezoek. Op het programma stond de Vogeltrekles, 
waarmee de leerlingen in de huid kruipen van een trekvogel. 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman



het tot een vast onderdeel heb gemaakt.” 
De ideeën van Borchert slaan aan. Hij krijgt 
veel aanvragen van scholen uit Groningen 
en uit andere delen van het land. “Ik heb 
ook lesgegeven op een school bij Deventer. 
Daar stonden we te kleien in de uiterwaar
den van de IJssel. Heel bijzonder.”
Gwen maakt intussen vorderingen met 
haar gipskleikunstwerk. Ze heeft van 
haar mislukte hand een rotsblok gemaakt. 

Ze boetseert nu twee poppetjes van klei 
die het rotsblok tegenhouden. “Dat is het 
mooie van dit project”, zegt Borchert. “Het 
stimuleert de kinderen om iets te maken 
van de klei die onder je voeten zit. Zo is de 
stad Groningen gebouwd. Waar kan ik dat 
nu beter vertellen dan hier in een weiland, 
terwijl het water van de Hunze voorbij 
stroomt?”

mET DE hANDEN iN DE klEi

Boven: Met de handen in de klei

Onder: Presentatie van belevingsplattegronden in 

Buitenplaats Reitdiep
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Tekst Siep Huizinga   Fotografie Marieke Satter, Martine Veenhuis, Willem Kolvoort

was een barre tocht, herinnert Borchert 
zich. “Het was koud, het regende, de 
kinderen waren verkleumd. Door het weer 
was het landschap nog heviger aanwezig. 
Dat vergeten ze nooit weer.” De kinderen 
werden ontvangen in Harssensbosch, de 
warme chocolademelk stond klaar. Terwijl 
de kinderen konden opwarmen, vertelde 
een vrijwilliger van Het Groninger Land
schap over de historie van het gebied, de 
Hunze, het ontstaan van de wierden en 
over de oude borg. Borchert: “En toen viel 
alles op z’n plaats. De elementen die de 
kinderen met eigen ogen hadden gezien, 
kregen nu ineens betekenis.”

Belevingsplattegrond
Daarmee was de excursie niet ten einde, 
vertelt Borchert. “Ze kregen van mij de op
dracht om een plattegrond te tekenen van 
het landschap. Het moest een bovenaan
zicht worden en alles wat ze gezien en ge
hoord hadden, mochten ze erin verwerken. 
Zo ontstonden heel mooie belevingsplat
tegronden. Er zijn prachtige kunst werken 
gemaakt.” Afgelopen zomer verzorgde 
Borchert een soortgelijke excursie voor een 
school uit Marum naar de Coendersborch. 
In de bovenruimte van de schuur maak
ten ook deze leerlingen belevingsplatte
gronden. Twee vrijwillige medewerkers 
van het Team Zuidelijk Westerkwartier 
liepen die dag mee. “Ik leid ze op, zodat ze 
straks zelf de workshops kunnen doen met 
schoolklassen”, vertelt Borchert. 
Borchert vindt het belangrijk dat kinderen 
de geschiedenis leren kennen van waar ze 
wonen. “Wat zit er in je omgeving? De kin
deren die nu in het weiland aan het kleien 
zijn, gaan naar school in Selwerd. Ik leg ze 
uit dat Selwerd niet zomaar een naam is 
van een stadswijk, maar dat er vroeger een 
borg en een klooster hebben gestaan. De 
plek waar ze stonden, wijs ik ze ook aan. 
Ken je de geschiedenis van je woonomge
ving, dan ga je het waarderen en krijg je 
respect voor de plek waar je woont.”

Veel aanvragen
Het concept van Borchert om met kinde
ren naar buiten te gaan, ontstond min of 
meer toevallig. “De eerste keer dat ik deze 
les zou verzorgen, zou ik dat doen op een 
school, die kort daarvoor was afgebrand. 
De  kinderen kregen les in zeecontainers. 
Ik wilde daar geen les geven, daarvoor was 
het binnen veel te warm. Dan maar naar 
buiten, dacht ik. Dat werkte zo goed, dat ik 

Beeldend kunstenaar Martin Borchert gaat met schoolkinderen 
naar buiten en laat ze het landschap voelen. Hij wil graag dat ze 
de plek waar ze wonen, leren kennen. ‘Dan krijg je er respect voor’, 
zegt hij.

Hij licht toe waarom hij de kinderen met 
de klei aan het werk laat gaan: “Je hoort 
tegenwoordig zoveel over beleving, maar 
het gaat allemaal via de iPad of via een digi
bord in de klas. Dat vind ik prachtig, ik ben 
een fan van het digibord, maar het tastbare 
verdwijnt. De balans is zoek. Juist voor kin
deren is dat belangrijk en daarom moeten 
ze de klei voelen, letterlijk je handen erin 
steken.”

Een UFO?
Borchert is beeldend kunstenaar. Hij 
maakte onder andere de Waaiboei bij 
Nieuwe Statenzijl en het beeld van de 
X en Ychromosomen bij het UMCG in 
 Groningen. Sinds vorig jaar verzorgt hij  
naast zijn werk als kunstenaar  projecten 
op scholen. In samenwerking met Het 

Groninger Landschap organiseerde hij 
excursies naar onder andere Harssens
bosch, het oude borgterrein net onder 
Adorp. “Prachtige tochten”, vertelt hij. “We 
vertrekken op de fiets vanuit de stad. Bij 
het Van Starkenborghkanaal blijven we op 
de brug even staan. Zo kunnen de kinderen 
ervaren dat het water de grens vormt tussen 
stad en land. Vervolgens fietsen we het land 
op. Ik laat ze kijken, maar ik duid niets. Wel 
wijs ik ze op elementen in het landschap: 
een brede kronkelende sloot en verderop 
een kaarsrechte sloot. Ook mogen ze op 
een hoge trap staan, zodat ze zien dat het 
land niet vlak is, maar dat er verhogingen 
zijn. Ik vraag de leerlingen wat die hobbels 
zouden kunnen zijn. Ze hebben geen idee. 
Een UFO?”
De excursie naar Harssensbosch in februari 

Gwen (12) zit op de grond in een weiland 
ergens tussen Adorp en de stad. Ze kneedt 
een stuk klei dat uit de grond gestoken is. 
De klei is nat gemaakt met Hunzewater, 
waarvan de oude bedding tien meter ver
derop door het landschap kronkelt. Twee 
ezels staan op een afstand nieuwsgierig 
te kijken. Samen met haar klasgenoten 
van basisschool De Wegwijzer is Gwen op 
de fiets naar het weiland gereden onder 
leiding van Martin Borchert. “Ik heb m’n 
hand in klei gestoken zodat een vorm 
ontstond”, vertelt Gwen. “Vervolgens heb ik 
er gips ingegoten. Het moet een afdruk van 
mijn hand worden, maar het is een beetje 
mislukt”, lacht ze. Borchert legt uit dat het 
niet erg is of het kunstwerk lukt of niet. 
“Het gaat erom dat ze iets maken, ermee 
bezig zijn en beter  leren kijken en voelen.” 

Het cultuurlandschap 

van Harssensbosch van 

bovenaf bekijken



‘NATUUR mAAkT 
kiNDEREN GElUkkiGER’
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Vergeleken met twintig jaar geleden brengen kinderen nog 
slechts de helft van de tijd van destijds door in de natuur. Veel 
kinderen missen door dit gebrek aan groen de magical moments 
die op latere leeftijd zo waardevol blijken. Volgens twee 
hoog leraren kunnen landschapsbeheerders meer doen om de 
jeugd achter de X-Box, Wii of Playstation vandaan te halen.

Hoe het precies werkt, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar 
zeker is dat mensen die in het groen wonen gezonder zijn en zich 
beter voelen. Onderzoek naar de leefomgeving van honderdduizen
den Nederlanders toonde aan dat mensen die meer groen om zich 
heen hebben zich niet alleen gezonder voelen, maar ook gezonder 
zíjn. Ze gaan bijvoorbeeld minder vaak naar de dokter. Omgevings
psycholoog Agnes van den Berg bestudeert dit vraagstuk al een jaar 
of tien bij onderzoeksinstituut Alterra in Wageningen. Onder meer 
met haar essay ‘Van buiten word je beter’ wist ze het belang van 
natuur voor de gezondheid hoger op de maatschappelijke agenda 
te plaatsen. Sinds begin dit jaar is ze ook bijzonder hoogleraar 
Beleving en waardering van natuur en landschap aan de Rijksuni
versiteit Groningen. “Iedereen lijkt te begrijpen dat natuur goed is 
voor een mens”, aldus Van den Berg. Maar die algemene wijsheid is 

nog geen wetenschap. Nog een stap verder ligt het antwoord op de 
vraag waaróm dat zo is. Dat laatste is precies het onderwerp dat Van 
den Berg momenteel bezighoudt.

puzzel
“We willen weten waarom alleen al kijken naar een boom een 
rustgevend effect geeft”, zegt ze. De verklaring ligt volgens haar niet 
in het frisse luchtargument, maar in de manier waarop hersenen 
gegevens verwerken. Achterhalen hoe dat werkt is werken aan de 
grenzen van het weten. Van den Berg verricht pionierswerk. “Ik ben 
al langer met die puzzel bezig”, zegt ze. “Negen van de tien men
sen zeggen dat ze zich gezonder voelen wanneer ze in de natuur 
zijn, dat ze zich ontspannen voelen en meer ruimte in hun hoofd 
krijgen. Aangezien het effect van een betere luchtkwaliteit verwaar

loosbaar is, ligt daar de verklaring niet.” Waarschijnlijk heeft het te 
maken met de vorm van voorwerpen in de natuur, oppert Van den 
Berg. “Onze hersenen zijn ontwikkeld in een natuurlijke omgeving. 
Veel vormen in de natuur bestaan uit zich herhalende patronen. Ze 
zijn fractaal. Dat is door hersenen mogelijk makkelijker te verwer
ken dan strakke, rechte, door mensenhanden vervaardigde zaken. 
Ergens zit een match tussen natuur en ons waarnemingsvermo
gen.” Maar al te harde claims legt ze nog niet, benadrukt ze, want 
het onderzoek staat nog in de kinderschoenen.

Jeugdervaringen
Verbondenheid met de natuur ligt diep verankerd in ons wezen. 
Een gevoel dat kan worden versterkt door jeugdervaringen, aldus 
Van den Berg: “Kinderen ondergaan natuurervaringen meer on
bewust. Heel specifiek voor kinderen zijn de magical moments die 
ze meemaken, van die heel speciale momenten van verwondering 
en ontroering. Dat zijn ervaringen die diep inslaan en een waarde
volle bron van herinneringen scheppen. Mensen ervaren natuur 
als een vormende kracht in hun leven. Als het er niet meer is, dan 
is dat een gemis. Het is een van de hoofdredenen voor de zorg over 
gebrek aan contact van kinderen met natuur.” Wat onder natuur 
valt, neemt Van den Berg vrij breed. Het zijn ook de bosschages in 
de wijk of een groene tuin. Buiten spelen en in de natuur zijn lopen 
zo in elkaar over. 

Cruyff Courts
Hoe deze inzichten door natuurbeschermingsorganisaties zijn te 
vertalen naar jeugdbeleid vindt Van den Berg zelf ook “best lastig”. 
Die organisaties moeten zich er in elk geval bewust van zijn dat ze 
niet zonder de hulp van scholen als intermediair kunnen. Want 
met name ‘natuurarme’ kinderen uit lagere sociale klassen en ook 
allochtone kinderen kunnen eigenlijk alleen via scholen worden 
bereikt. Wat het daarnaast ingewikkeld maakt, is dat de natuurge
bieden meestal niet middenin de stad liggen. “Ik vind dat beheer
ders daarom natuur naar kinderen moeten brengen”, stelt Van den 
Berg. “Naast de excursies of ontdekkingstochten in de eigen ge
bieden zouden ze mee kunnen helpen met het opzetten van meer 
groen in woonwijken, en het aanleggen van groene pleinen bij 
scholen en kinderopvang. Ze kunnen de aanleg van binnentuinen 
ondersteunen, zoals Natuurmonumenten heeft gedaan bij de aan
leg van een tuin op een binnenplaats van het Martiniziekenhuis. 
Outoftheboxdenken dus, al vind ik die term vreselijk.” Zoals 
Johan Cruyff Courts kinderen moeten aanzetten tot meer sporten, 
kunnen dergelijke groeninitiatieven kinderen meer natuur bieden.  

Natuurervaringen
Hoe vaker in de natuur, des te groter de kans dat natuurervaringen 
wortel schieten, zegt ook Kris van Koppen, hoogleraar omgevings
beleid aan de universiteit van Wageningen. Bij een boerenzoon 
zitten de natuurervaringen logischerwijs dieper in de ziel dan bij 
een stadskind dat bouwt op enkele boswandelingen. Van Koppen 
onderschrijft het betoog van zijn collega Van den Berg. “Kinde
ren zijn substantieel minder in contact met groen dan een jaar of 
twintig geleden”, weet Van Koppen. “We hebben goede gronden aan 
te nemen dat deze afname van natuurervaringen leidt tot minder 
contact met de natuur in het latere leven.” Uiteraard zijn jeugder
varingen in de natuur belangrijk, aldus Van Koppen, want op latere 
leeftijd is een vertrouwdheid met de natuur veel moeilijker te 
ontwikkelen. Mensen die dat gevoel niet hebben, missen een soort 
existentiële zekerheid als ze echt buiten zijn, zegt hij. “Als ze in een 
bos wandelen voelen ze zich al niet veilig. Die mensen ontberen 
dus de belangrijke bron van rust, herstel, troost en ontspanning die 
de natuur kan zijn. Dit gaat over levensgeluk.”
Nog afgezien van het feit dat natuur ook gewoon een gezonde 
speelplek is waar motorische vaardigheden worden aangescherpt. 
Kinderen die veel buiten spelen ontwikkelen zich emotioneel ook 
beter en ze zijn socialer. Groen helpt zelfs ADHDkinderen in te 
tomen. Alleen al uitzicht op groen maakt hen rustiger.

Actiever
Van Koppen vindt dat natuurbeschermingsorganisaties niet 
altijd de juiste snaar weten te raken. Hij denkt dat ze er om die 
reden goed aan doen samenwerking te zoeken met educatieve 
instellingen, zoals het Groninger Landschap reeds doet. “Excursies 
met een gids die twee uur aan het woord is en kinderen verbiedt 
het pad te verlaten zijn niet van deze tijd”, zegt hij. “De niet
aankomennatuur zet kinderen op het verkeerde spoor. Ook een 
enkele open dag volstaat niet.”
Kinderen moeten voelen, ruiken, doen, zien en ravotten. De 
nadruk moet liggen op spel en scheppen van vertrouwdheid, 
aldus Van Koppen. “Kinderen hebben een aangeboren fascinatie 
voor de natuur, maar hebben even tijd nodig om over angst en 
schroom voor enge beestjes heen te stappen. Laat ze daarvoor de 
natuur letterlijk in hun handen nemen. Dat blijkt heel goed te zijn 
voor de ontwikkeling van zowel hun kennis als hun houding. Dan 
blijkt opeens dat een meisje dat een kadaver vindt, zich niet gelijk 
met een vies gezicht ervan afkeert, maar in verwondering blijft 
staan. Dat is wat je wilt bereiken: geen afschuw, maar ver
wondering.”

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Jeroen Schoondergang, Omke Oudeman



  

vaak in het gebied te vinden is. “Is er een 
geit zoek, dan meldt ze het aan mij.”

hele klas
Onze wandeling voert langs de molen 
Kikkoman en de uitkijktoren. Lieneke en 
Marjolein kennen het gebied door en door. 
Ze weten precies waar alles zit, benoe
men de vogels die voorbij vliegen, zelfs de 
vogelgeluiden kennen ze. Dan staan ze stil, 
en wijzen de sporen aan van bevers. “Zie je 
die aangevreten boom?” zegt ze, “dat is nog 
maar net gebeurd.” De bevers zijn een paar 
jaar geleden uitgezet en ze doen het goed. 
Lieneke: “Ik heb één keer een bever gezien. 
We voeren met de boot langs het riet. 
Ineens schoot hij weg. In Leinwijk leeft ook 
een otter. De pootafdrukken en uitwerpse
len heb ik al gevonden, maar de otter zelf 
niet. Een otter is erg schuw”, weet Lieneke. 
“Kijk”, zegt ze even later bij een veld met or
chideeën.  “We hebben de orchideeën laatst 
geteld. Het zijn er 49.”
Afgelopen zomer bezocht de klas van 
 Lieneke het natuurgebied. De biologieleraar 
was zó enthousiast over de natuurverhalen 
van Lieneke, dat hij wilde dat de hele klas 
het gebied leerde kennen. Alwin Hut leidde 
de excursie, uiteraard geassisteerd door 
Lieneke. Weet ze al wat ze later wil worden? 
“Nog niet, maar het wordt in ieder geval 
iets met dieren.”

Twee vogelaars
Ook de twee vrienden Hein (10) en Jaap (9) 
zijn veel in de natuur te vinden. Net als de 
zussen bij Leinwijk zijn het echte natuur

“Ze weet bijna meer van het gebied dan 
ik”, lacht Alwin Hut, beheermedewerker 
van Het Groninger Landschap. Hij doelt 
op Lieneke Tulp, die met haar familie 
aan de Woldweg in Kropswolde woont. 
Haar achtertuin grenst aan natuurgebied 
Leinwijk bij het Zuidlaardermeer, waar Hut 
beheerder is. In Leinwijk is Lieneke, dertien 
jaar oud, geregeld te vinden. Dan struint 
ze langs de rietvelden, gaat ze op zoek naar 
beversporen en overziet ze ‘haar’ gebied 
vanuit de uitkijktoren. Weer of geen weer; 
Lieneke moet en zal de natuur intrekken. 
Bijna nooit komt ze met droge voeten 
thuis. Haar twee jaar jongere zus Marjolein 
struint vaak mee. Lieneke vindt de natuur 
superspannend. “Er valt zoveel te zien”, 
zegt enthousiast, terwijl ze haar laarzen 
aantrekt voor een rondleiding. Vaste prik 
tijdens haar struintocht zijn de Nederland
se Landgeiten, die sinds een jaar het gebied 
begrazen. “Daar ga ik altijd even kijken. Ze 
halen de gekste dingen uit. Soms klimmen 
ze zomaar in de boom. Afgelopen voorjaar 
liepen er jongen rond. We zagen van dicht
bij hoe ze ter wereld kwamen”, vertelt Lie
neke. Eng of vies vond ze dat niet. Dat geldt 
voor meer dingen in de natuur. “Laatst wa
ren we met school naar het eiland Borkum. 
Ik vond het mooi om krabben te vangen, 
zodat ik ze beter kon bekijken. Sommige 
klasgenoten vonden dat doodeng. Ik niet.” 
Met haar zus loopt Lieneke het gebied door. 
De geiten kijken van een afstand toe. “Eén 
van de geiten is een beetje kreupel”, vertelt 
Lieneke aan Alwin Hut. Hut knikt instem
mend. Hij vindt het handig dat Lieneke zo 

Wie denkt dat kinderen tegenwoordig enkel achter de computer 
of voor de tv zitten, zou moeten kennismaken met de vrienden 
Hein en Jaap en met de zussen Lieneke en Marjolein. Zij bewijzen 
het tegendeel. Geregeld zijn ze buiten in de natuur te vinden. De 
jongens bij de sloot achterin de tuin, de meiden in hun ‘achtertuin’, 
het natuurgebied Leinwijk.

kiDS mET NATUURpASSiE
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Jaap vertelt dat hij regelmatig met z’n vader 
gaat vogelen. “We wonen vlakbij het Lau
wersmeer. Daar zag ik laatst een roerdomp. 
Hij zat stil in het riet. Toen we bewogen, 
sprong hij op en vloog hij weg.” Hein spotte 
kortgeleden bij het Lauwersmeergebied 
een zeearend. Door de telescoop leek de 
 ‘vliegende deur’, zoals de immense roof
vogel wordt genoemd, nóg groter. “Hij zat 
in een boom, een beetje te loeren naar de 
brandganzen.” Roofvogels zoals de buizerd 
en de kiekendief vinden de jongens stoere 
vogel. Maar de mooiste vogel blijft de ijs
vogel. “Die heeft felle kleuren. Jammer dat 
we nog nooit een ijsvogel in het echt heb
ben gezien.” Zoals echte vogelaars betaamt, 
houden Hein en Jaap hun vogelwaarne
mingen bij. Beide jongens hebben een lijst 
met vogels die ze in de tuin hebben gezien. 
Volgens Jaap staan er meer dan vijftig 
soorten op. Zitten er zeldzame tussen? Hij 
lacht. “Alle vogels zijn bijzonder, dus ik zeg 
een meeuw.” Op de tuinlijst van Hein prijkt 
de pestvogel. “Ik wist niet wat voor vogel 
het was. Hij had een flinke kuif. Ik zocht 
de vogel op in een vogelgids. Het moet een 
pestvogel geweest zijn.” “Kijk, een mus”, 
wijst Jaap. Op een grote tak net boven de 
sloot zit een kleine mus die water drinkt. 
“Die zit daar vaak.”

Bioloog in spe
Meestal zitten de jongen bij de sloot, die 
grenst aan de achtertuin van Heins huis in 
Eenrum. Daar zwemt Walla de eend, zoals 
beide jongens de eend noemen. De eend is 
eens door Hein gered uit de klauwen van 

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

een kat. Nu zwemt ze door de sloot met 
twee kleintjes. Over de eend Walla  en 
de andere eend in de sloot die de jongens 
Kwekkie hebben genoemd  houdt Hein 
een logboek bij. Alles schrijft hij op: wat de 
eenden doen, wat ze eten en hoeveel jon
gen er zijn. Hein ontpopt zich daarmee als 
een echte vogelonderzoeker, een bioloog 
in spe. Ook Jaap zet zijn waarnemingen en 
bevindingen op papier. Hij vertelt over de 
vogeltekeningen die hij maakt in een groot 
boek. “De groene specht heb ik al getekend, 
de slechtvalk en de ransuil.” 
In de buurt zitten veel meer eenden. De 

vorsers. Ze weten ontzettend veel van 
vogels, hebben zelfs in hun dorp een eigen 
vogelclub opgericht. Hein werkt momen
teel aan een boek van futen, waarvoor hij 
veel onderzoek doet. Echte vogelaars dus. 

beide vrienden willen graag het eenden
paradijs laten zien: de vijver in het dorp. Er 
zwemmen meerkoeten en wilde eenden. 
“Maar ze zijn eigenlijk tam”, vertelt Hein. 
“Ze worden door iedereen gevoerd. Die 
kleintjes klimmen op je schoot en als je 
niet oppast, pakken ze je brood af.” Hij wijst 
naar een groepje eenden dat langzaam 
komt aanzwemmen, hopend op een stukje 
brood. “Dat zijn mannetjes. Nu zijn ze nog 
bruin omdat ze in de rui zijn.” Hoe hij ziet 
dat het mannetjes zijn? “Nou gewoon”, zegt 
hij bijna achteloos, “kijk maar naar hun 
snavel, die is geel.”

Links: Marjolein en 

Lieneke

Onder: Hein en Jaap

Linkerpagina, boven: 

beversporen

Onder: zeearend
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In Groningen maken tal van instellingen zich sterk voor natuur- 
en cultuureducatie voor kinderen. Ze organiseren activiteiten, 
verzorgen lesprogramma’s en knopen initiatieven aan elkaar. In 
dit artikel nemen we een kijkje bij drie organisaties, namelijk IVN, 
KunstStationC en het Museumhuis. Net als Het Groninger Landschap 
vervullen zij een belangrijke educatieve rol in de provincie. 

lEREN OVER DE EiGEN 
OmGEViNG

De coördinatie van een provinciaal netwerk 
om jeugd en jongeren te betrekken bij de 
natuur en duurzaamheid in hun eigen 
leefomgeving. Dat is de hoofdopdracht 
van het IVN. “Verspreid over de provincie 
ondersteunen we een aantal centra die zich 
bezighouden met natuur en milieueduca
tie (NME)”, vertelt Agnes Bakker, projectlei
der bij het IVN. Als voorbeeld noemt ze de 
scholen in het Westerkwartier die werken 
met een coördinator voor natuur en 
cultuureducatie. “De coördinatoren van de 
scholen komen vier keer per jaar bij elkaar 
om actuele thema’s te bespreken. Jaarlijks 
verzorgen wij een training, zodat de leer
krachten beslagen ten ijs komen.” 
Binnen de provincie Groningen wordt een 
heleboel gedaan op het gebied van NME, 
stelt Bakker. “Er zijn echter nog een hoop 
witte vlekken. Hier liggen voor ons enorme 
kansen en uitdagingen, om samen met 

andere partijen meer jeugd en jongeren te 
betrekken bij hun leefomgeving.”

harde noodzaak 
Bakker ziet de harde noodzaak van natuur
educatie voor kinderen. Daar kun je wat 
haar betreft niet vroeg genoeg mee begin
nen. “We willen kinderen leren een andere 
kijk te hebben op hun eigen omgeving. Dit 
doen we onder andere in projecten waar 
kinderen onder begeleiding de natuur in 
trekken. Zo hebben we het project ‘Woord
voerders van de natuur’, een uniek en 
leerzaam programma, waarbij leerlingen 
in de huid van bijvoorbeeld een onderzoe
ker kruipen. Binnen dit soort projecten 
werken we samen met de terreinbeherende 
instanties, zoals het Groninger Landschap. 
Zij hebben hiervoor geschikte gebieden 
en mensen in huis met veel kennis.” Het 
project is volgens Bakker typerend voor wat 

het IVN wil uitstralen. “We willen draagvlak 
voor natuur en duurzaamheid creëren bij 
de scholen. Het aanbieden van een edu
catief programma in de buitenlucht werkt 
beter dan het uitdelen van een folder op de 
scholen.”
Met dergelijke programma’s probeert het 
IVN niet alleen natuur en duurzaamheid 
in beeld te krijgen bij de kinderen. Het gaat 
veel verder. Bakker: “Met projecten waarbij 
kinderen en buurtgenoten samenwerken om 
iets tot stand te brengen, leren zij trots te zijn 
op hun eigen omgeving. Ze zijn bewust en 
onbewust ook bezig met andere maatschap
pelijke thema’s.” 

Respect
Met aandacht voor groen in de omgeving, 
komt automatisch de aandacht voor cul
tuur. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden, weet Gerdie Klaassen, uittredend 

Museumhuis hebben we het programma 
samen met de scholen en de culturele in
stellingen in de omgeving opgezet. Ook Het 
Groninger Landschap doet aan dit program
ma mee. Met het verhaal van Zilvertje in 
de hand kunnen de kinderen naar buiten, 
bijvoorbeeld naar de Waddenzee, om daar 
met eigen ogen te zien hoe de mens het 
landschap heeft gevormd.”
Ook recentere menselijke activiteiten 
krijgen de aandacht in het materiaal van 
KunstStationC. Met het programma ‘In 
weer en wind’ worden kunstwerken in het 
landschap onder de aandacht gebracht. “De 
kinderen bekijken kunstwerken die opgaan 
in de omgeving, of die er handig gebruik 
van maken. Daar zijn er veel van in Gronin
gen. Daarna gaan ze met een kunstenaar 
naar buiten om zelf een kunstwerk te ma
ken dat onderdeel wordt van het landschap. 
Door intens met de omgeving bezig te zijn, 
leren de kinderen het landschap beter te 
waarderen en te respecteren.”

molenaars opleiden
“Het landschap waarin je opgroeit is een 
belangrijk erfgoed”, vertelt Roeli Broekhuis, 
directeur van het Museumhuis in Gronin
gen. Haar organisatie adviseert musea en 
erfgoedinstellingen, onder andere over 
erfgoededucatie. “We instrueren gidsen 
en vrijwilligers die op erfgoedinstellingen 
werken. Op dit moment leiden we onder 
andere molenaars op, zodat ze rondlei
dingen kunnen geven in hun molens. 
Dat is ook voor Het Groninger Landschap 

directeur van KunstStationC in Winsum. 
“Ga je met kinderen naar buiten, dan zie je 
hoe de mens zich verhoudt tot het land
schap. Je kunt in Groningen niet bezig zijn 
met natuur, zonder in aanraking te komen 
met cultuur, kunst en erfgoed.”
Klaassen ziet graag dat basisscholen voor
beelden uit de directe omgeving gebruiken. 
“Waarom leren over een kerk in Frankrijk, 
als om de hoek een kerk uit de Middeleeu
wen staat?” vraagt zij zich af. “Cultuur zit in 
het landschap, in gebouwen, in straatna
men. De Ploegkunstenaars  die we samen 
met Het Groninger Landschap onder de 
aandacht hebben gebracht met het project 
‘Ontrafel je omgeving’  gebruikten het Gro
ninger landschap als inspiratiebron voor 
hun expressionistische kunst.”

Zilvertje 
Veel scholen zien de noodzaak van het 
verbinden van vakken, door cultuur, natuur 
en duurzaamheid in de lessen te brengen. 
KunstStationC helpt met het ondersteunen 
van de interne cultuurcoördinatoren en 
leerkrachten. Dat doet de instelling onder 
meer door het opzetten van projecten die 
inspelen op de directe omgeving van de 
school. Klaassen: “Een mooi voorbeeld is 
het project ‘Zilvertje en de schatten van 
Eemsmond’, waarin Zilvertje, een meisje, de 
leerlingen meeneemt op een reis langs het 
erfgoed van de gemeente Eemsmond. De 
kinderen ervaren hoe de mensen vroeger 
een manier moesten vinden om met de 
krachten van de natuur te leven. Met het 
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belangrijk, als grootste moleneigenaar in 
de provincie.”
Net als Klaassen pleit Broekhuis voor meer 
onderwijs over de eigen omgeving. “Neem 
de Tweede Wereldoorlog. Alle kinderen 
kennen Anne Frank, maar ze weten vaak 
niets over onderduikers in hun directe 
omgeving. Weet je meer over je eigen 
omgeving, dan opent dat de ogen voor de 
rest van de wereld. Laatst hielden we een 
excursie met kleuters in de molen van 
Niebert. Eén van de ouders die in Niebert 
woont, was nooit in de molen geweest. 
Als de ouders niets weten over hun eigen 
omgeving, dan raken de kinderen niet van 
huis uit geïnteresseerd.”

Erfgoedschatjes
Door het werk van het Museumhuis leren 
kinderen het erfgoed en de cultuur in hun 
omgeving te waarderen. Treffend voor
beeld vindt Broekhuis het project Erfgoed
schatjes. “Ieder kind heeft wel iets dat een 
bijzondere emotionele waarde heeft en 
ieder kind kijkt daar op een andere manier 
naar. In dit project mogen kinderen in een 
museum of erfgoedinstelling rondlopen 
en op zoek gaan naar hun eigen erfgoed
schatje. Daarna vertellen ze waarom ze dat 
schatje hebben gekozen. Niet alleen gaan ze 
daardoor met een andere blik naar dingen 
kijken, ze leren ook respect te hebben voor 
de keuze van een klasgenoot. Erfgoed
schatjes gaat nu het derde jaar in. Het is erg 
populair, vooral omdat iedere erfgoedin
stelling er zo mee aan de slag kan.”

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de Dubbel DVD 
met de 100 mooiste cultuurhistorische Pronkjewailtjes 

van Het Groninger Landschap

BESChERmERS WERVEN BESChERmERS
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Toen de film Jurassic Park in de bioscoop uitkwam werden dino
saurussen een rage. Plastic dinosaurussen waren overal te koop, 
boeken, tijdschriften en films op de TV. Ook de serie Planet Earth 
was een groot succes. Film en media kunnen grote invloed hebben 
op de interesses van mensen. Dus is het logisch om gebruik te 
maken van deze media om aandacht te vragen voor natuur, land
schap en milieu. Zou je zeggen. Maar juist omdat kinderen steeds 
minder buiten spelen  door meer televisie te kijken en achter de 
computer te zitten  ervaren ze de natuur niet meer. Er wordt de 
helft minder buiten gespeeld dan twintig jaar geleden. Steeds meer 
kinderen groeien op in een stedelijke omgeving en kennen de na
tuur alleen van de televisie en de computer. Dat is heel erg jammer, 
om meerdere redenen. Onderzoek heeft aangetoond dat de natuur 
een gunstige invloed heeft op de totale ontwikkeling van kinderen. 
Buiten zijn is goed voor de gezondheid, voor de motoriek en voor 
de creativiteit. Want wat is er nou leuker dan een boomhut bouwen 
met je vriendjes? Het verbetert ook nog eens de sociale vaardighe
den. 
Een andere belangrijke reden om kinderen de natuur te laten 
beleven, is dat zij in de toekomst zorg dragen voor diezelfde natuur. 

Hoe kan je zorg dragen voor iets wat je niet kent en waar je geen 
band mee hebt? Zolang kinderen op de vraag waar de melk vandaan 
komt, antwoorden met: uit de supermarkt, is er veel werk aan de 
winkel.
Dat ouders daarbij een grote rol kunnen spelen is duidelijk. Maar 
zij zijn niet de enigen. Ook scholen en natuurorganisaties kun
nen veel doen. Dat gebeurt ook, onder meer op scholen in de stad. 
Want ook in de stad is natuur te vinden. Op het provinciehuis van 
Utrecht broedde zelfs een slechtvalk. Midden in de stad! In het 
Noorderplantsoen zie je de vleermuizen in de schemer rondvlie
gen. Denk ook aan de egeltjes in de tuin en de huismussen die bru
taal de broodkruimels van je tafel komen stelen. Ook dat is natuur, 
en die kan je beleven in je eigen omgeving. Samen met je kinderen. 
Dat betekent natuurlijk niet dat het daarbij moet blijven. Er zijn 
veel mogelijkheden om er op uit te trekken en daarbij is de compu
ter  ja, toch weer  handig. Kijk op de website van Het Groninger 
Landschap of het IVN. Hutten bouwen, kikkers zoeken, op stap met 
de boswachter … het kan allemaal.
Zelf fiets ik heel graag door ons mooie Groninger Landschap. Ik kan 
het iedereen van harte aanbevelen. Er valt genoeg te ontdekken.  

Max van den Berg 
commissaris van de koningin provincie Groningen

WAT iS ER lEUkER DAN EEN BOOmhUT BOUWEN?

Jilt Dijksheide, het andere stukje heide. Dus 
die nemen we, en slaan we twee vliegen in 
één klap.
Maar eerst Trimunt. Het tachtigjarige 
ontginningsbos is van Staatsbosbeheer en 
wordt doorsneden door de Postdijk en een 
betonnen fietspad, dat op het talud van 
de vroegere tram GroningenDrachten is 
aangelegd. Nu het weer eens onmogelijk 
blijkt een railverbinding met Drachten en 

Eerst naar het piepkleine stukje heide, in 
het Trimunterbos, dat halverwege Marum 
en Drachten tegen de A7 aanschurkt. Op het 
parkeerplaatsje aan de Kloosterweg, waar 
de wandeling begint, moet een boomklever 
wel heel hard ‘wiet wiet wiet!’ roepen, om 
boven het autogeronk uit te komen. Aan 
de overkant van de Kloosterweg staat een 
met modder besmeurde plattegrond. De 
gele wandelroute verbindt dit bos met de 

De provincie Groningen heeft maar weinig heide. In het 
Westerkwartier, bijna in Friesland, liggen twee terreinen, een 
kleine en een piepkleine, op een laatste toef hoogveen. Het ligt 
nog net aan de Grunneger kant van De Scheiding, de autoweg N358, 
waarop auto’s in Groningen in noordelijke richting rijden, terwijl 
hun tegenliggers in Friesland zijn. Daar is deze wandeling van circa 
vijf kilometer uitgezet.

Op de kleine, stille 
GrOninGse heide  
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Tekst Koos Dijksterhuis   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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Naam van de gever(*)

Naam

adres

postcode

Woonplaats

Handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de Dubbel DVD 
met de 100 mooiste cultuurhistorische Pronkjewailtjes van 
Het Groninger Landschap

Naam van de nieuwe Beschermer

Naam

adres

postcode

Woonplaats

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

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

welkomstgeschenk de nieuwe dubbel dvd met de 100 mooiste 

cultuurhistorische pronkjewailtjes. 

daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad Golden raand.

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

met de 100 mooiste cultuurhistorische pronkjewailtjes z.s.m. toegestuurd.

Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de Dubbel 
DVD met de 100 mooiste cultuurhistorische Pronkjewailtjes

Stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

postzegel mag, maar hoeft niet. 
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Naam

adres

postcode

Woonplaats

Handtekening

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor minimaal

     € 18,– per kalenderjaar

o  Ja, ik wil Beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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Duister sparrenbos
Tussen eikenbos en gemengd bos staat 
ineens een duister sparrenbos met hoge 
kerstbomen, dicht op elkaar. Het pad 
zigzagt erdoor, wij ook. Je zou hier varens 
verwachten, misschien is het zelfs voor 
die lichtschuwe planten te donker. Pad
denstoelen staan er wel. We zien zeker 
een kwartier geen geel paaltje, en inter
preteren dat bij een kruising als rechtdoor. 
We pikken de gele speurtocht weer op, en 
schatten zo’n twee kilometer gelopen te 
hebben. Hé, weer drie konijnenholen, zijn 
dat niet dezelfde? Waarachtig, we zijn rond. 
Nog eens op de plattegrond kijken. De gele 
route vormt een soort 8. We hebben bij de 
kruising vast de verkeerde paaltjes gevolgd. 
Paaltjesroutes, ik vind ze altijd verwar
rend, geef mij maar een goede kaart.

Heerenveen voor elkaar te boksen, zou je 
des te vuriger wensen dat die tram nooit 
was opgedoekt. 
We beginnen linksom. Drie verse holen 
langs het pad bewijzen dat er konijnen 
zijn. Ook mollen leven er, getuige de holen 
in het pad: ze zien eruit als muizenholen, 
maar dan wijder en ovaal. Een mollengang 
kruist het pad, maar molshopen zijn er 
niet. Eiken, dennen, sparren, vlieren 
steken uit boven een ondergroei van 
braam. De vlierbessen zijn al voor een 
groot deel door spreeuwen opgegeten. De 
bramen niet. Bramen plukken was ooit een 
populair gezinsuitje op zaterdagen. Hier 
is dat succesverzekerd. Bovendien ligt er 
in dit bos een speelweide, waar de kans 
groot is dat een kind zich wel even zonder 
beeldscherm vermaakt.

Jilt Dijksheide
Dan via de Leidijk naar de Jilt Dijksheide. 
Daar volgen we weer de gele route, om 
de Dijksheide heen. Het is een fraai stuk. 
De heide mag dan klein zijn, hij ziet er 
toch groot en stil uit. Dophei staat er, met 
roze bloemen en dopvruchten. Witjes en 
dikkopjes dwarrelen over het heideveld. 
Langs het veld staat schrikdraad. Daar 
achter groeien naast dopheide ook pollen 
pijpestrootje, het grote gras dat iedere hei 
overneemt als het niet wordt weggegraasd. 
Op deze hei nemen Schotse hooglanders 
en landgeiten die taak op zich. Vandaar het 
schrikdraad. Geen geit blijft vrijwillig op 
een hei, als de wei ernaast Engels raaigras 
te bieden heeft. 
De landgeit is een oud en bijna verdwenen 
maar in ere hersteld ras. De geiten zien 
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Tekst Ellen Bos   Fotografie Omke Oudeman

Kom Naar de Beschermersdag 
OP zATERDAG 22 SEPTEMBER 2012 IN LETTELBERT

opgeven kan met de bon in deze Golden 
raand en op www.groningerlandschap.nl 
door te klikken op de banner Beschermers-
dag 2012. Na aanmelding krijgt u per email 
een bevestiging toegezonden. voor vragen 
of meer informatie over het programma 
kunt u contact op nemen met ellen Bos, 
medewerker communicatie en activitei-
ten, telefoon (050) 800 32 18 of per mail 
e.bos@groningerlandschap.nl.

 Programma

 10.00 uur ontvangst met koffie/thee  
en koek en welkomstwoord 
door Marco Glastra, 

  directeur van Het Groninger 
  landschap
 10.30 uur activiteiten eerste ronde
 12.30 uur lunch
 13.30 uur activiteiten tweede ronde
 16.00 uur einde bijeenkomst

acTiviTeiTeN Beschermersdag 

Fietsend het Leekstermeergebied ontdekken
Met een gids kunt u op de fiets het leekster-
meergebied ontdekken. onderweg krijgt u 
uitleg over de bijzondere flora en fauna en het 
beheer van dit gebied. er kunnen per dagdeel 
maximaal 20 deelnemers mee. u kunt er ook 
voor kiezen om zelf op pad te gaan met een 
fietsroute die voor u klaar ligt. de route is 
ongeveer 30 kilometer, maar is in te korten naar 
20 kilometer.

het Leekstermeergebied vanuit de kano
in samenwerking met Watersportcentrum let-
telbert bieden wij u de gelegenheid om een ka-
notocht te maken. u kunt kiezen uit canadese 2 
en/of 3-persoons kano’s.

Wandeling Lettelberterpetten met een  
spannend verhaal
onder leiding van gidsen maakt u een wande-
ling door de lettelberterpetten. een verhalen-
verteller vertelt u onderweg een spannend 
verhaal. er kunnen per dagdeel 30 deelnemers 
mee.

Lezing over het Leekstermeergebied
rené oosterhuis, beheerder rayon West van Het 
Groninger landschap, vertelt wat Het Groninger 
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eruit als wilde oerbeesten, met enorme 
horens en woeste haardossen, baarden 
zelfs. Ze liggen tussen plassen regenwater. 
Een deel van de heidegrond is kaal. Het is 
duidelijk niet zolang geleden afgeplagd. 
Dat afplaggen gebeurt om de nitraten en 
fosfaten te verwijderen, die uit de vervuilde 
omgeving inwaaien en regenen. Voorals
nog heeft het verschralen succes. De grond 
is bordeauxrood van de ronde zonnedauw, 
een schitterend plantje dat op voedselarme 
grond kan leven door vliegjes te vangen en 
verteren. Op dunne stengeltjes bloeien de 
witte bloempjes.

Blote voeten-pad
We kunnen de wandeling om de Jilt 
Dijksheide uitbreiden met het blote voeten
pad. Blote voetenpaden moeten mensen 
het idee geven dat er iets te beleven valt. 
Eeuwenlang liepen mensen op blote 
voeten. Op het strand is barrevoets lopen 
nog steeds gebruikelijk. Maar verder zijn 
voor op blote voeten lopen kennelijk aparte 
paden nodig. Het pad onderscheidt zich 
qua bedekking niet van het schoenenpad. 
Mul zand loopt best lekker, zolang het 

niet te heet is. De distels lijken me voor 
voetzolen minder geschikt en over de 
parkeerplaats met scherpe steenrichels 
moet gestrompeld worden. Ik hou ditmaal 
mijn schoenen aan.
Onderweg laat een rechte rand van turf 
zien hoeveel veen er in het verleden is 
afgegraven. Zeker een meter. Erboven 
cirkelt een buizerd, een buizerd met witte 
schouders op zijn vleugels. Tijdens de 
veenafgravingen cirkelden hier niet of 
zelden buizerds. Nu wel, dankzij het bos. 
We plukken nog even bramen en laten de 
heide dan weer stil achter.

monument
Terug bij de parkeerplaats bij de A7, lopen 
we nog even het graspad af, waarheen 
een bordje ‘monument’ wijst. Daar zijn 
in een met roestvrijstaal omheind veldje 
zestien eiken in nette rijtjes geplant. Vier 
bij vier eiken, ter nagedachtenis aan de 
zestien buurtbewoners die hier in 1943 
door de Duitsers werden vermoord. Op de 
gedenksteen staan zestien namen. Vier van 
hen uit één gezin. Er staat een accolade om 
hun namen, ze delen één achternaam.

landschap doet aan het beheer en onderhoud 
van natuur, landschap en cultuurhistorie in het 
leekstermeergebied.

verhaal over veenontginning
in de schuur vertelt een vrijwilliger van Museum 
’t rieuw over gereedschappen die gebruikt 
werden bij de ontginning van het veen. 

speciaal Jeugdprogramma
er is een speciaal programma voor de kinde-
ren. Hierbij is begeleiding aanwezig. Kinderen 
kunnen braakballen pluizen, slootje vissen of 
meedoen aan het spel rad van Natuur.

op zoek naar Libellen
onder leiding van gidsen gaan we op zoek naar 
libellen. Met behulp van zoekkaarten proberen 
we te achterhalen welke soorten we tegenko-
men. de zoekkaart mag u na afloop mee naar 
huis nemen. 
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Het Groninger Landschap nodigt alle 
 Beschermers uit voor de jaarlijkse Beschermers-
dag. Dit jaar vormt de Lettelberterpetten het 
decor voor deze speciale dag. Het Leekstermeer 
bevaren met een kano, een spannend ver  haal 
aanhoren in de natuur of libellen vangen: 
het programma zit dit jaar vol met natuur-
verrassingen. Voor de kinderen worden er 
speciale activiteiten georganiseerd. U bent de 
hele dag van 10.00 tot 16.00 uur welkom in het 
informatiecentrum aan De Hooilanden 12 
in Lettelbert. 



NDCE WESTERkWARTiER
STUURT kiNDEREN 
DE NATUUR iN

Als het aan de oprichters van Natuur-, Duurzaamheids- en 
Cultuureducatie Westerkwartier (NDCE) ligt, plaatsen basisscho-
len de aandacht voor ‘alles wat leeft, groeit en bloeit’ hoog op 
de lesagenda. Ex-onderwijsmensen Herman Woltjer en Menzo de 
Groot, respectievelijk voorzitter en secretaris van NDCE Wester-
kwartier, zorgen voor ideeën en hulpmiddelen.

Kinderen en natuur, volgens Herman Woltjer en Menzo de Groot 
van NDCE Westerkwartier, is het een ideale combinatie. Zij zetten 
zich al geruime tijd in voor het warm krijgen van basisscholen voor 
natuureducatie. “Tot vorig jaar deden we dat onder de vlag van 
NME Westerkwartier”, vertelt Woltjer. “Toen daar de subsidiekraan 
dicht ging, wilden we onze activiteiten niet zomaar staken. Daarom 
hebben we vorig jaar november de stichting NDCE Westerkwartier 
opgericht.”
De intentie van NDCE Westerkwartier is duidelijk: kinderen 
moeten naar buiten en moeten geïnteresseerd raken in natuur, 
duurzaamheid en cultuur. Expertise en materiaal voor lessen en 
excursies worden door de vrijwilligers van NDCE Westerkwartier 
geleverd. De Groot: “We lenen onder andere kisten aan scholen 
uit. In de kisten zit materiaal voor specifieke lessen, zoals sloten, 
waterbeestjes of energie. Die kisten vormen de basis voor een les.”

leskisten en apps
De kisten vinden gretig aftrek bij de scholen. Het afgelopen jaar 
leenden ze vijfhonderd keer een leskist en ander lesmateriaal uit. 
Het materiaal en de kennis van de vrijwilligers van NDCE zijn een 
uitstekende ondersteuning bij de lessen. Het kan echter altijd 
beter. Woltjer: “We onderzoeken hoe we onze middelen kunnen 
moderniseren en digitaliseren. Dat gaat verder dan de website waar 
we aan werken. Klassen hebben tegenwoordig een digibord. Daar 
kunnen wij gebruik van maken als we de juiste middelen ontwer
pen. Zolang het om middelen gaat die echt iets toevoegen aan de 
natuurbeleving. We kijken ook naar het inzetten van sociale media. 
Zo is er een app in ontwikkeling die vogelgeluiden herkent en er 
dan de juiste soort bij zoekt. Dat is natuurlijk prachtig als je buiten 
bent.” Maar ook zonder digitale hulpmiddelen staat NDCE Wester
kwartier volop in de belangstelling van de basisscholen in de regio. 

Dat is maar goed ook, want de stichting wordt voor het grootste 
gedeelte gefinancierd door de scholen. Woltjer: “We hebben een 
netwerk van elf scholen. Alle basisscholen in het Westerkwartier 
dragen financieel bij. Daarmee houden we de stichting draaiend.” 

Natuur, duurzaamheid en cultuur
NDCE Westerkwartier is voortdurend op zoek naar samenwer
kingsverbanden met gemeenten. Ook Het Groninger Landschap 
is een welkome bondgenoot. De gemeenschappelijke factor is de 
natuur en cultuureducatie van schoolkinderen. Dat begint bij het 
‘opvoeden’ van leerkrachten op speciale themadagen. Deze dagen 
worden druk bezocht door niet alleen leerkrachten, maar ook door 
vertegenwoordigers van de gemeenten en de andere betrokken 
organisaties. De Groot: “De volgende themadag wordt er een over 
bomen, dat wordt dus een groen thema. De vorige leerkrachtendag 
had een grijs thema: energie en duurzaamheid. Dat is een thema 
dat mij na aan het hart ligt. Ik adviseer scholen over hoe zij hun 
energieverbruik zo zuinig en schoon mogelijk houden.” Dat de 
boodschap aankomt bij de leerlingen ervaart ook Woltjer: “Laatst 
hoorde ik van één van de ouders dat zijn zoon hem er voortdurend 
op wijst dat hij de lichten uit moet doen, en dat hij de kraan niet 
mag laten lopen. Dan heb je bereikt wat je wilt bereiken.”
Een aantal organisaties, waaronder Het Groninger Landschap, 
heeft zitting in de stuurgroep van NDCE. Voor hulp bij natuur en 
cultuureducatie, kunnen Woltjer, De Groot en de vrijwilligers 
putten uit de kennis en middelen van de andere instellingen. 
Woltjer: “Het Groninger Landschap organiseert projecten waarbij 
schoolkinderen aan de slag kunnen en tegelijkertijd leren in de 
natuur. In de gemeente Eemsmond kregen schoolkinderen een 
vogeltrekles van Het Groninger Landschap. De gemeente werkte 
mee door vervoer te regelen. Dat is een samenwerking die hier in 
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het Westerkwartier mogelijk is, door de nauwe band die we hebben 
met de gemeente.”
Met de waardering voor de natuur, volgt automatisch een 
waardering voor de cultuur van je eigen omgeving, weet De 
Groot. “We werken samen met Kunststation C om de verbanden 
tussen natuur en cultuur in het landschap duidelijk te maken. 
Bijvoorbeeld door het uitnodigen van een kunstenaar, die met de 
kinderen aan de slag gaat. Maar ook door lessen over het ontstaan 
en de ontwikkeling van het landschap door het ingrijpen van de 
mens. Die verbanden tussen de natuur en cultuur vinden wij erg 
belangrijk voor de ontwikkeling van de schoolkinderen.”

Geen zijspoor
Volgens De Groot en Woltjer staat natuur nu nog te veel op een 
zijspoor in het lesprogramma van de basisschool. Zij vinden 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

dat de kinderen te weinig naar buiten gaan. Als exleerkrachten 
begrijpen zij echter dat zo’n uitstapje voorbereiding vraagt. “Je 
kunt de natuurbeleving combineren met reguliere vakken, zoals 
rekenen en taal. Laat de kinderen een verslag maken en verwerk 
de ervaringen die je buiten opdoet in de andere lessen. En als je als 
school niet de natuur ingaat, kun je de natuur ook naar de school 
halen.” Zoiets heeft de Maranathaschool in Kornhorn gedaan. De 
school heeft het natuurgebied Curringherveld geadopteerd. Woltjer 
vindt het een prima idee. “Iedere school zou een natuurgebied in 
de omgeving moeten adopteren. Wij hebben de knowhow om 
kinderen en leerkrachten daarbij te ondersteunen. Door de school 
aan de natuur in de woonomgeving te verbinden en er activiteiten 
te organiseren, raken de kinderen er meer bij betrokken. Zo worden 
ze vanzelf meer geïnteresseerd in de natuur en de cultuur van hun 
eigen omgeving.”

Herman Woltjer en 

Menzo de Groot

Herman Woltjer en 

Menzo de Groot



TEAmS EN DE JEUGD
De Teams van Het Groninger Landschap richten zich actief op 
de jeugd. Voor dit najaar staan speciale jeugdactiviteiten op 
het programma. De vrijwillige medewerkers vinden het werken 
met kinderen fantastisch. ‘Nog leuker dan met volwassenen op 
stap gaan. Kinderen zijn veel spontaner’, zegt één van hen. Bij 
verscheidene Teams zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom.

Wie de activiteitengids van Het Groninger Landschap doorbladert, 
ziet talloze jeugdexcursies. Een willekeurige greep: eind septem
ber zoeken naar kiezelwiertjes in de Dollard, begin oktober een 
speurtocht door de Coendersborch en in oktober de Paddenstoelen
dag bij de Ennemaborgh. Alle teams van Het Groninger Landschap 
organiseren jeugdactiviteiten. Een belronde langs de jeugdvrijwil
ligers levert een vracht enthousiaste verhalen op. Want zo luidt het 
stopwoord, dat tientallen keren tijdens de gesprekken valt: enthou
siasme. “Dat vind ik het leuke van werken met kinderen: ze zijn zo 
enthousiast”, zegt Emma Zorgdrager van het Leekstermeerteam. Als 
we haar ’s avonds spreken, is ze net terug van een sloot en plasex

cursie. “Schoolklassen, die hier in de buurt een week op kamp zijn, 
komen bij ons langs voor een excursie. Vinden ze prachtig. Net had 
ik een groep 8 uit Kropswolde. Heel geconcentreerd waren ze bezig 
met waterdieren van

Sloot- en plasexcursies
De sloot en plasexcursie is dé activiteit, die nagenoeg alle teams 
op het programma hebben staan. De excursies blijven razend popu
lair. Nella Houtman van het Zuidlaardermeerteam: “Wij doen twee 
keer per jaar een sloot en plasexcursie, waarbij kinderen het veld 
ingaan om met schepnetjes waterinsecten uit de sloot te vissen. 

Tekst Addo van der Eijk  Fotografie Omke Oudeman

Sloot en plasexcursie

GREEN-kiDS: NATUUREDUCATiE 
Op DE BEElDBUiS

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie RTL

Kinderen moeten vaker de natuur in. Dat is het doel van 
het populaire RTL-programma Green-Kids en de mening van 
presentator Lodewijk Hoekstra. In korte uitzendingen neemt 
hij schoolkinderen uit het hele land mee ‘hun’ natuur in. Het 
Groninger Landschap ontving Hoekstra afgelopen seizoen in 
Breebaart. 

duizenden kinderen bekijken de uitzen
dingen. Een mooie gedachte. Het is alsof 
ik voor een reusachtige klas sta en les mag 
geven.”

landelijke club
Naast de dagelijkse tvprogramma’s kun
nen kinderen ook terecht op de website van 
GreenKids. De site bevat talloze opdrach
ten, zoals het zelf aanleggen van een moes
tuin en knutseltips: van kleurplaten tot het 
zelf bouwen van een vogelhuisje. Willen 
de kinderen eropuit, dan vinden ze een 
lijst met excursies en activiteiten die onder 
meer Het Groninger Landschap organiseert. 
“Met deze site en de tv is GreenKids er nog 
niet”, zegt Hoekstra. “GreenKids wordt 

een landelijke club. Kinderen krijgen een 
lidmaatschapskaart en kunnen aan allerlei 
activiteiten in hun omgeving meedoen.”
In zijn eigen jeugd was Hoekstra veel 
buiten te vinden. Hij speelde in de grote 
tuin om het huis, waar zijn ouders van alles 
verbouwden. De liefde voor de natuur en 
tuinen werd hem met de paplepel ingege
ven. “Jammer genoeg groeien lang niet alle 
kinderen zo op. Doordat ze in hun basis
schooltijd niet of te weinig buiten spelen 
en hun omgeving ontdekken, lopen ze een 
achterstand op die ze niet zomaar inlopen 
als ze ouder zijn. Gelukkig beginnen basis
scholen te beseffen hoe belangrijk natuur
educatie is. Met GreenKids dragen wij daar 
een steentje aan bij.”

“Onze opdracht was om vies te worden. Dat 
is goed gelukt”, antwoordt Lodewijk Hoek
stra op de vraag wat GreenKids afgelopen 
voorjaar kwam doen in Groningen. Met vier 
kinderen ging hij in Breebaart op zoek naar 
dieren en planten die op het wad leven. 
Hoekstra, zelf een groot natuurliefhebber: 
“We hebben de voedselketen van vogels tot 
kiezelwieren bekeken. Daarvoor moesten 
we de modder in. Het leverde mooie tv
beelden op.” 
GreenKids trekt dagelijks op de televisie 
het land in om met kinderen de natuur 
te ontdekken. Het populaire programma 
wordt in het voor en najaar dagelijks 
uitgezonden op Telekids van RTL. Green
Kids wordt gemaakt in samenwerking 
met Landschapsbeheer Nederland en de 
12Landschappen, waaronder Het Groninger 
Landschap. 

Opdrachten en knutseltips
Hoekstra probeert in GreenKids zijn 
interesse voor de natuur over te brengen 
op kinderen. Dat vindt hij niet alleen leuk, 
het ook noodzaak. “Het is allang niet meer 
vanzelfsprekend dat kinderen zelf naar 
buiten trekken. Op het platteland zie je dat 
kinderen nog iets weten over de natuur 
in hun omgeving. In de Randstad is dat 
niet meer zo. Daar is de afstand tussen 
de kinderen en de natuur zorgwekkend. 
Nederland raakt langzaam maar zeker dicht 
getegeld. Kinderen hebben tegenwoordig 
zoveel afleiding door internet en mobiele 
telefoons. Wij proberen daarom op een 
moderne en interactieve manier kinderen 
mee naar buiten te nemen. Dat werkt goed, 

Opname van tv

programma GreenKids 

in Breebaart
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Vervolgens brengen ze deze met zoekkaarten op naam. Elke keer 
gegarandeerd een succes, zeker als we een geelgerande waterkever 
vangen.” Ook Team Zuidelijk Westerkwartier gaat geregeld slootje 
vissen, meestal bij Zorgdragers Leekstermeer. “Daar zitten de 
slootjes tenminste boordevol”, vertelt Annemieke Temmink. Naast 
excursies verzorgt haar team af en toe verjaardagsfeestjes. “Ook 
dan vangen we meestal waterbeesten, of zetten we een speurtocht 
uit in het Coendersbos. Laatst hebben we bodemdiertjes gevangen. 
Ook die bekijken we met loepjes en zoekkaarten.”

Beleving centraal
Heeft Zorgdrager na het slootje vissen tijd over, dan pakt ze haar 
‘Rad van Natuur’ erbij, een zelfgemaakt spel met natuuropdrach
ten. “De kinderen draaien aan het rad, waarna de kleur bepaalt 
welke opdracht ze moeten uitvoeren”, legt ze uit. Zorgdrager ver
zorgt al twaalf jaar jeugdactiviteiten rond het Leekstermeer. Toch 
blijft ze vernieuwen. Haar nieuwste spel heet Wonderweb, waarbij 
de kinderen spelenderwijs ontdekken dat er verschillende dieren, 
planten en bomen zijn. “Dit najaar gaan we het Wonderweb voor 
het eerst inzetten. Ik ben benieuwd.”
Zorgdrager roert een ander stopwoord aan, dat tijdens de gesprek
ken met de jeugdvrijwilligers veelvuldig wordt genoemd, namelijk: 
beleving. De teams willen de kinderen niet zozeer veel feitenken
nis leren over de natuur. “Kinderen willen spelen. De beleving van 
de natuur, met al hun zintuigen, staat bij ons centraal. Kinderen 
willen niet leren, maar spelen in de natuur.” Ook Nella Houtman 

succesnummer. Ook de vele dieren zijn in trek, de geiten, scha
pen, kippen en koeien. Voor het bestuderen van het waterleven 
is binnen een speciaal veldlaboratorium ingericht, compleet met 
microscopen. Veldlaboratoria zijn ook te vinden in Buitenplaats 
Noordkust in Pieterburen en de Reidehoeve in Breebaart. In de Rei
dehoeve laat Ger Meuken van het Dollardteam jongeren onder meer 
kiezelwieren bestuderen. Pareltjes van de Waddenzee, noemt hij ze. 
“Kiezelwieren zijn hele kleine wezens, die onder de microscoop als 
kano’s door het beeld schuiven. Ze vormen de basis van het leven 
op het wad. Wat ook scoort onder de microscoop, zijn zeedui
zendpoten. Wij noemen ze Dollarddraken”, aldus Meuken. Dit jaar 
krijgt de Reidehoeve vijf basisscholen en een middelbare school 
op bezoek, en organiseert het team een aantal jeugdexcursies. Eén 
daarvan heet modderpoten. “Dan gaan we buitendijks in het slik op 
zoek naar vogelsporen. Met gips maken de kinderen een afdruk.” 
Meuken vindt het belangrijk dat kinderen de natuur intrekken. 
“Leerlingen komen nauwelijks meer buiten de klas. Ik betreur dat. 
Kinderen leren het meest door zelf te ervaren. Ik wil met onze acti
viteiten het drieluik ‘hoofd, handen, hart’ aanspreken. Leerlingen 
gaan met de handen aan het werk, krijgen leuke weetjes en vragen 
voorgeschoteld en hopelijk worden ze ook in hun hart geraakt.”

Overlevingstocht
Jaarlijks hoogtepunt voor Team Ennemaborgh is de Paddenstoelen
dag. Een week na de Paddenstoelendag, op 14 oktober, sjouwt Jans 
Reintke met kinderen door het bos op zoek naar paddenstoelen. 
“Dat doe ik al twintig jaar, met veel plezier. Verschillende kinderen 
komen elk jaar terug.” Reintke doet meer, zoals het Rad van Natuur, 
dat Emma Zorgdrager voor het Leekstermeerteam heeft ontwik
keld. In trek is de overlevingstocht in augustus, waarbij Reintke al 
struinend door het bos vertelt over eetbare planten, het lopen op 
kompas en het bereiden van schoon drinkwater. “Daar komt een 
boel jeugd op af”, zegt hij. In Bourtange struinen ze ook, maar daar 
krijgt elk kind een stok mee met een knapzak. De knapzak zit boor
devol doedingen, zoals een bomenmeter, een loepje en zoekkaar
ten. “Onderweg voeren we met de kinderen opdrachten uit”, legt 
Annet Klarenbeek van Team Bourtange uit. Ze heeft verscheidene 
jeugdprogramma’s op de plank liggen. Leuk vindt ze de smok
kelexcursie, een toepasselijk thema dichtbij de Duitse grens. “De 
kinderen moeten de grens met gevulde ballonnen zien te passeren. 
Door het gebied lopen twee verklede douanemensen.” 

Nieuwe vrijwilligers
In Buitenplaats Noordkust in Pieterburen trekt Sandra de Vries de 
jeugdkar. Ze is aangestoken door haar eigen zoon. “Hij is zo met de 
natuur bezig. Zelf is hij een trouwe deelnemer aan onze jeugdac
tiviteiten.” Drie keer per jaar organiseert het team een jeugdex
cursie; in het voorjaar uilenballen pluizen, in de zomer waterdie
ren vangen en in oktober een vogelkrans maken. “Dit jaar geeft 
vogeltekenaar Erik van Ommen een kindertekenworkshop”, vertelt 
De Vries. Het team staat altijd open voor nieuwe vrijwilligers. De 
jeugdgroep telt op het ogenblik vijf personen. “Vind je het leuk om 
met kinderen te werken; meld je dan aan”, nodigt De Vries uit. Ook 
andere teams  met name het Dollardteam, Team Ennemaborgh en 
het Reitdiepteam  zoeken nieuwe vrijwilligers. Jans Reintke van 
Team Ennemaborgh: “Iedereen die wil meehelpen met het begelei
den van jeugd is van harte welkom.” Reintke vindt het werken met 
jeugd fantastisch. “Het geeft mij meer voldoening dan op stap gaan 
met volwassenen. Kinderen zijn veel spontaner.” 

van het Zuidlaardermeerteam vertelt over beleving. “Tijdens één 
van onze activiteiten speuren we in het bos. Alle zintuigen  ruiken, 
voelen, horen, zien  laten we aan bod komen. Laatst maakten ze 
een natuurschilderij van natuurlijke materialen, zoals brandnetels, 
takjes en kastanjes. Heel creatief.”

massaal schoolbezoek
Meest actief met scholen is het Reitdiepteam. Scholen kunnen on
line een aanvraag indienen voor een programma. “Dat doen ze mas
saal”, vertelt Peter Dijkstra van het Reitdiepteam. “Wekelijks ontvan
gen wij schoolklassen bij Buitenplaats Reitdiep. Afgelopen voorjaar 
meer dan dertig klassen.” Ook vorig jaar liep het storm, maar toen 
waren de vrijwilligers slechts met z’n tweeën. Een wervingscampag
ne bracht uitkomst. “Het leverde twintig nieuwe vrijwilligers op, die 
inmiddels zijn getraind om de programma’s te draaien. De scholen 
kunnen kiezen uit een breed assortiment programma’s, variërend 
van een levend ganzenbordspel tot een bezoek aan de dierenverblij
ven. Meest in trek is  uiteraard  de sloot en plasexcursie. Vinden 
ze fantastisch. Zien de kinderen een waterdier twintig keer zo groot 
onder een microscoop, dan gaan ze gillen. Echt kicken.” Dit najaar 
gaat de werkgroep scholen en groepen nieuwe programma’s ontwik
kelen, onder meer over het weer. 

Veldlaboratoria
In en rond Buitenplaats Reitdiep valt voor kinderen veel te beleven. 
Buiten kunnen ze spelen in de speelplaats, met de waterbak als hét 

Bijschrift

oProeP

Het Groninger Landschap wil graag meer kinderen in aanraking 

brengen met natuur en landschap.

Daarvoor zoekt Het Groninger Landschap:

eNThousiasTe vriJWiLLige Jeugd-
medeWerKers voor HeT oNTvaNGeN 
vaN ScHoleN eN HeT BeGeleideN vaN 

JeuGdacTiviTeiTeN

In deze Golden Raand leest u hoe wij kinderen enthousiast maken en 

de natuur laten beleven en welke rol de vrijwilligers daarin spelen. 

Naast medewerkers voor de uitvoering zoeken we ook medewerkers 

die mee willen werken met het opzetten van programma’s die we de 

scholen willen aanbieden.

Wij vragen van u:

- De beschikbaarheid van minimaal 1 dagdeel per 14 dagen, 

voornamelijk overdag en doordeweeks

- Enthousiasme voor natuur en cultuurhistorie

Wij bieden:

- Prettige collega’s om mee samen te werken

- Instructie en opleiding

- Verzekering

- Onkostenvergoeding

Wij zoeken medewerkers voor:

- Bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep in Noorderhoogebrug 

(gemeente Groningen)

- Dollardbezoekerscentrum in Termunten 

- Buitenplaats Noordkust in Pieterburen

- Bovendien zoeken we medewerkers voor de landgoederen 

Ennemaborgh in Midwolda en Coendersborch in Nuis

Twijfelt u of het wel iets voor u is, wilt u meer informatie of bent u 

meteen enthousiast? Neem dan contact op met: 

Stichting Het Groninger Landschap 

Contactpersoon: Siemie zandvliet, 

Rijksstraatweg 333 

9752 CG Haren, tel.: 050-3135901, 

email: s.zandvliet@groningerlandschap.nl. 

Wilgen knotten

Rechts: 

Paddenstoel op 

naam brengen



mET lEEFTiJDGENOTEN Op 
NATUURkAmp

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Alfred Oosterman

Jongeren ouder dan 11 jaar die geïnteresseerd zijn in natuur, wijst 
Het Groninger Landschap sinds enkele jaren op het bestaan van 
de JNM – Jongeren in de natuur. Bij de JNM trekken de jongeren 
met elkaar de natuur in. Speciaal is dat de jongeren alles zelf 
organiseren. ‘Toen ik veertien was, richtte ik al een afdeling op.’

uit. Dat kan van alles zijn. Van vogeltrektel
len tot een fietstocht over het eiland, van 
het meewerken aan een wadonderzoek tot 
een wandeling naar de Balg, de oostpunt 
van het eiland. Zelf bleef ik vaak op het 
kampterrein. Ik zorgde voor het eten.” 

Oude sok
De JNM is een landelijke vereniging, met 
afdelingen door heel het land en meerdere 
werkgroepen, zoals de vogel, strand of 
plantenwerkgroep. Wat de JNM zo speci
aal maakt? Johannes Regelink moet even 
nadenken. Dan zegt hij: “Dat er echt alleen 
maar jongeren zijn. Alle leden zijn tus
sen de 12 en 25 jaar oud. In het jaar dat je 
25 wordt, word je zogeheten ‘oude sok’.” 
Zelf heeft hij nog anderhalf jaar voor de 

boeg, voordat hij oude sok wordt. Hij zal 
het zeker missen. “Mijn eerste kamp, toen 
ik twaalf was, was een zoogdierenkamp in 
Limburg. ’s Nachts gingen we met batdetec
toren op stap om vleermuizen te zoeken. 
Ook vingen we muizen met lifetraps. 
Heel spannend. Ik was meteen verkocht.” 
Regelink is inmiddels een gerenommeerd 
zoogdierenexpert, vooral wat vleermuizen 
betreft. Hij runt zijn eigen natuurbureau. 
Dankzij de jeugdbond? “Zeker. Daar heb ik 
mijn natuurkennis opgedaan.” Een jeugd
bondskamp kan Regelink iedereen aanra
den. “Dagenlang met leeftijdsgenoten op 
vakantie. Echt geweldig. De leiding is niet 
veel ouder dan jij. En houd je van organise
ren of koken, dan help je gewoon mee.”

Afdeling Groningen
Bij de JNM leerde Regelink niet alleen veel 
over de natuur, ook leerde hij organiseren. 
Van kampcommissies tot het landelijke 
tijdschrift: aan allerlei besturen nam hij 
deel. Vorig jaar was hij zelfs landelijk voor
zitter van de vereniging. “Toen ik veertien 
was, richtte ik al een afdeling op”, zegt hij. 
Ook in Groningen bevindt zich een JNM
afdeling, vertelt Stephanus, al ligt de afde
ling op het ogenblik een beetje stil. “Tot 
een paar jaar geleden waren we heel actief. 
Geregeld organiseerden we excursies, vaak 
naar het Lauwersmeergebied om vogels te 
kijken. Ook gaven we een eigen blad uit, de 
Kwartelkoning.” Ze hoopt dat het lukt om 
afdeling Groningen nieuw leven in te bla
zen. “Dat zou leuk zijn. Geïnteresseerden 
raad ik aan om naar de website te surfen: 
www.jnm.nl. Daar vind je alle informatie.”  

Tijdens het geslaagde Midzomerfestival 
van Het Groninger Landschap hielpen meer 
dan twintig jongeren mee als vrijwilliger. 
Het waren leden van de JNM – Jongeren 
in de natuur, die uit heel het land naar het 
Reitdiep waren gekomen, om de jeugdacti
viteiten te begeleiden. Dat ze zoveel van de 
natuur weten, komt door de vele natuur
kampen en excursies die ze jaarlijks mee
maken. Eén van hen, Maartje Stephanus, is 
twintig jaar en woont in Groningen. Wan
neer ze maar kan, trekt ze er met leeftijd
genoten op uit. Twintig keer per jaar gaat 
ze op natuurkamp. “Bij de JNM kan dat. Het 
hele jaar door worden kampen en excursies 
georganiseerd. Onlangs zat ik op Schier
monnikoog, daar was een vogelkamp. Op 
zo’n kamp kies je ’s ochtends een excursie 
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Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Alfred Oosterman

kWElDERS iNSpiREREN 
lEERliNGEN 

Op het scherm in Buitenplaats Noordkust staat een plaatje van de 
zon, de maan en de aarde, die in één lijn staan. De presentatie gaat 
over het getij, een belangrijke factor voor de Groningse kwelders. 
Lisa vraagt de leerlingen van de basisschool met de toepasselijke 
naam De Getijden, of zij weten welk getij dit oplevert. “Springtij”, 
klinkt het uit de mond van één van de leerlingen van groep zes. De 
kinderen zijn duidelijk bij de les, terwijl Lisa en Lotte op onderhou
dende wijze uitleg geven. 
De presentaties door brugklasleerlingen van het Hogeland Col
lege in Warffum zijn een onderdeel van het project ‘Van dijk tot 
dorp’, dat de eerste klassen begin juli uitvoeren. Eén van de klassen 
hield zich onder begeleiding van Het Groninger Landschap bezig 
met de kwelders. “In de klas hebben we het gehad over het herstel 
van de kwelders”, vertelt Marjolein Pauw, docent aardrijkskunde 
en begeleider van het project. Vervolgens reden de leerlingen met 
een huifkar naar de kwelders, maakten ze een vogetrekles mee en 
kregen ze uitleg van de rayonbeheerder.  

Twee maquettes
Belangrijk resultaat van het project staat uitgestald in Buitenplaats 
Noordkust. Het zijn twee maquettes: één van de kwelders van nu, 
en één van de kwelders in de toekomst. De maquettebouwers ge
nieten van hun werk. Peter, Joris, Roelf en Devi wassen het slib van 
hun handen, dat ze zojuist gebruikt hebben om de modderplaten 

en dijken mee aan te leggen. Het slib en het gras hebben ze ‘s och
tends van de kwelders gehaald. Met blauwe verf wordt de laatste 
hand gelegd aan de waterpartijen. 
Wanneer de leerlingen en de ouders zich om de maquettes verdrin
gen, leggen de makers uit waarom de kwelders moeten worden her
steld. Gedreven vertellen ze wat de verschillen zijn tussen de twee 
maquettes. “Kijk, de maquette van nu laat een verruigd landschap 
zien”, vertelt één van hen, “terwijl de andere maquette kwelders 
toont met lagere en meer diverse begroeiing. De lanen en sloten op 
de kwelder zijn op de toekomstige kwelder goed zichtbaar. Daar
mee zijn ze veilig voor het vee.” 

Volle overgave
Terwijl de maquettebouwers aan de slag gingen, bereidde een an
dere groep de presentaties voor. Bij iedere presentatie is er ruimte 
voor opdrachten: maak een tekening bij een gedicht of een gedicht 
bij een schilderij, laat zien welke vogelsnavel bij welk voedsel hoort 
en geef met stift aan uit welke onderdelen het kwelderlandschap 
bestaat. De kinderen van basisschool De Getijden storten zich er 
met volle overgave op. De leerlingen van de brugklas vinden het 
presenteren een belevenis. “Zo zie je hoe het is om leraar te zijn”, 
zegt Charissa. Voor haar presentatie over de natuur op de kwelders 
putte ze uit eigen ervaring. “Ik kom er geregeld met mijn ouders. Ik 
ben zelfs een keer wezen wadlopen.”

Hoe belangrijk zijn de Groningse kwelders? En hoe moeten we 
ze inrichten, zodat de planten en de vogels ervan profiteren? 
Brugklasleerlingen van het Hogeland College in Warffum bogen 
zich vier dagen over deze pittige vragen. Het project met Het 
Groninger Landschap mondde uit in twee kweldermaquettes en 
een presentatie aan basisschoolleerlingen in Pieterburen. 

Hoe belangrijk zijn de Groningse kwelders? En hoe moeten we 
ze inrichten, zodat de planten en de vogels ervan profiteren? 
Brugklasleerlingen van het Hogeland College in Warffum bogen 
zich vier dagen over deze pittige vragen. Het project met Het 
Groninger Landschap mondde uit in twee kweldermaquettes en 
een presentatie aan basisschoolleerlingen in Pieterburen. Kweldermaquettes 

Johannes Regelink en 

Maartje Stephanus, 

allebei lid van de JNM



 

Het Groninger Landschap zoekt per 1 januari 2013:

EEN liD VAN DE RAAD VAN TOEZiChT    

U heeft affiniteit met het behoud en beheer van het natuurlijke, land
schappelijke en culturele erfgoed in de provincie Groningen en beschikt 
over juridische kennis en/of ervaring. Verder heeft u een uitgebreid 
relatienetwerk en bent u bereid dit belangeloos voor de stichting in te zetten.

Geïnteresseerden kunnen de volledige functiebeschrijving vinden 
op de website www.groningerlandschap.nl/hetgroningerlandschap/
werkenbijhetgroningerlandschap of contact opnemen met het secretariaat 
van de Directie/Raad van Toezicht, mw. S. Reenders, telefoonnummer:  
0508003202.

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

Het Groninger Landschap blijft samen 
met de Natuur en Milieufederatie 
Groningen, Natuurmonumenten en de 
Waddenvereniging protesteren tegen de 
vergunningverlening voor de kolencen
trale van RWE. De organisaties vinden 
dat alternatieven onvoldoende zijn 
onderzocht. Van een groot maatschap
pelijk belang is ook geen sprake. Ne
derland produceert dertig procent méér 
elektriciteit dan we zelf nodig hebben. 
Dat RWE wil investeren in de natuur als 
compensatie voor de effecten van de 
bouw, is op zichzelf positief. Maar het 
neemt de bezwaren tegen de komst van 
de centrale niet weg. De organisaties 
zijn van mening dat een kolencentrale 
naast de Waddenzee  niet voor niets 
Werelderfgoed en Natura 2000ge
bied  schade toebrengt aan natuur 

en milieu. De centrale van 140 meter 
hoog ontsiert de omgeving en stoot een 
enorme hoeveelheid stikstof en andere 
schadelijke gassen uit, die tot op grote 
afstand neerdalen. Nu al kampt de 
natuur met een overschot aan stikstof. 
Probleem voor het zeeleven vormt het 
warme koelwater en de vaargeul naar de 
Eemshaven, die voortdurend verdiept 
en gebaggerd moet worden. Ondanks 
een pakket natuurmaatregelen blijft de 
conclusie dat de centrale grote natuur
schade met zich meebrengt. Vanuit het 
natuurbelang zien wij geen andere weg 
dan het aanvechten van de verleende 
vergunning. Dat is jammer, want we 
werken liever aan herstel van de natuur 
in de Eems én aan oplossingen om eco
logische en economische belangen in de 
Eemshaven samen te brengen.

 

molens gewaarborgd. De afgelopen jaren 
is door staf, molenaars, vrijwilligers en 
bestuur van de molen stichting Five
lingo hard gewerkt aan het opknappen 
van haar molens. De molens zijn nu op 
orde, maar die situatie moet ook voor de 
toekomst verzekerd worden. Belangrijk 
probleem daarbij is dat de deelnemende 
gemeenten in de Molenstichting Fivelin
go, Ten Boer en Loppersum, de komende 
jaren fors moeten bezuinigen. De jaar
lijkse bij dragen van de gemeenten aan de 
Molenstichting staan onder druk.
Besloten is om de twee molens per 1 juli 
2012 over te dragen aan Het Groninger 
Landschap. Voor het toekomstig onder
houd ontvangt Het Groninger Landschap 
een eenmalige bijdrage van de gemeente 
Ten Boer. De gemeente spant zich in om 
de molenerven, voor zover ze in haar 
eigen  dom zijn, voor een symbolisch 
be drag over te dragen aan Het Groninger 
Landschap.

Het jaarverslag 2011 

van Het Groninger 

Landschap is klaar, 

en te lezen via 

http://www.groninger-

landschap.nl/actueel/

publicaties/

jaarverslagen 

JaarversLag heT 
groNiNger LaNdschaP

hET GRONiNGER lANDSChAp NEEmT 
mOlENS ThESiNGE EN WOlTERSUm OVER

Het Groninger Landschap neemt de hout
zaag molen Fram in Woltersum en koren
molen Germania in Thesinge over van 
de Molenstichting Fivelingo. Daarmee 
is de continuïteit voor deze waardevolle 

hET GRONiNGER lANDSChAp hANDhAAFT 
BEZWAREN TEGEN kOlENCENTRAlE RWE

De nieuwe kalender voor 2013 is nu te bestel-

len. Beschermers € 10,– en niet-Beschermers   

€ 11,50. Verkrijgbaar telefonisch en in alle be-

zoekerscentra van Het Groninger Landschap

KaLeNder 2013 

WaTer, WiNd, WoLKeN

Tot 7 oktober zijn in Buitenplaats Reidehoeve 

schilderijen van Max Koekkoek te bewonde-

ren. De expositie heet ‘water, wind, wolken’. 

Koekkoek is grootgebracht op een tjalk, dat met 

vracht door Noord-Nederland voer. Daar ont-

stond zijn liefde voor het tekenen en schilderen 

van schepen, water en wolken. De schilderijen 

van Koekkoek ademen de geur van verf, teer, 

zeildoeken en olie. Het bezoekerscentrum is 

zaterdag- en zondagmiddag geopend van 12.00 

tot 16.00 uur. 
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Op 15 september 2012 start vanaf de Brink in Zuidlaren de 2de Hunzeloop. Het 
wordt een actieve dag voor wandelaars, nordic walkers, beginners en gevorderden. 
Er zijn speciale routes voor deelnemers met een rollator, rolstoel of scootmobiel.

Er zijn nieuwe routes uitgezet variërend van 5 tot 40 kilometer die u door het 
prachtige landschap van de Hunzevallei en om het Zuidlaardermeer voeren. Het 
beekdal van de Hunze is de laatste jaren opnieuw ingericht en de nieuwe rou
tes voeren u onder meer door de pas ingerichte natuurgebieden Wolfsbarge en 
Leinwijk. Het zijn de mooiste plekken langs het meer met weidse uitzichten en 
afwisselende waterpartijen. De bever is een vaste bewoner van het gebied, maar 
inmiddels zijn ook de otter en de das gesignaleerd.

Deelnemen aan de Hunzeloop is niet alleen gezond, maar zeker ook gezellig. Ook 
als u niet wilt of kunt wandelen bent u van harte welkom bij de braderie op de 
Brink in Zuidlaren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.hunzeloop.nl. Op de site kunt u 
zich aanmelden voor de wandeltocht. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Het geld 
wordt gebruikt om de natuur van de Hunzevallei te verbeteren. Natuurlijk kunt u 
zich ook bij de start inschrijven.

De Hunzeloop wordt georganiseerd door Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, De 

Friesland Zorgverzekeraar, de landelijke wandelorganisatie KNBLO en de Zuidlaarder Onder

nemers Vereniging (ZOV). 
Houtzaagmolen Fram in Woltersum

WANDEL MEE MET 
DE 2E EDITIE 

huNzeLooP 2012



         

         

Zondag 14 oktober
Met je snoet onder de hoed
Tijd: 13.00 tot 14.30 uur; vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh, 
 Hoofdweg 96, Midwolda

Deze middag gaat de jeugd onder leiding van een gids door het 
herfstbos sjouwen. Er wordt vooral gelet op de paddenstoelen. 
Hierover is van alles te vertellen, zoals welke giftig zijn en welke 
eetbaar. Onderweg kunnen we eikels, beukennootjes en andere leuke 
herfstdingen verzamelen. Neem een draagtas mee en trek laarzen 
aan.

Zondag 14 oktober 
Gezinswandeling Bourtange
Tijd: 13.30  16.00 uur; vertrekpunt: Informatiepunt Het Groninger 
 Landschap, Bisschopsweg 1, Bourtange

Tijdens de wandeling krijgen de kinderen een knapzak mee. In de 
knapzak zitten handige gereedschappen om de natuur te bestude
ren. Zo gaan we meten hoe hoog de bomen zijn, onderzoeken we de 
 onderkant van paddenstoelen, bekijken we insecten met een loepje 
en laten we ons verrassen door wat we allemaal tegenkomen. Ouders 
en opa’s en oma’s mogen hun (klein)kinderen hierbij natuurlijk 
helpen.

Donderdag 25 oktober
Wonderweb
Tijd: 14.00  16.00 uur; vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG, Lettelbert

We gaan met de kinderen het spel Wonderweb spelen, waarbij ze 
ontdekken dat er verschillende dieren, planten en bomen leven. Ze 
leren hoe deze dieren en planten van elkaar afhankelijk zijn en hoe ze 
elkaar beïnvloeden. 

Zondag 28 oktober
Workshop tekenen en schilderen met Erik van Ommen
Tijd: 13.30  15.30 uur; locatie: Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83, 
Pieterburen

Tijdens deze workshop laat de bekende vogeltekenaar Erik van 
Ommen zien hoe je vogels moet tekenen en schilderen. De kinderen 
gaan vooral zelf aan de slag. Opgave is gewenst: dinsdag t/m zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur via nummer 0595528522. Kosten: € 10,– per 
persoon voor benodigdheden.

         

          

          

          
Lezing van wespendief tot zeearend
Tijd: 20.00  22.00 uur; locatie: Dorsphuis “De Vrijborg”, Nieuwe weg 80, 
9364 PC, Nuis

Roofvogels spreken bij veel mensen tot de verbeelding. Ze hebben 
iets ongenaakbaars. Maar het leven van een roofvogel is over het 
algemeen bikkelhard. Boswachter en natuurschrijver Aaldrik Pot, 
onder meer actief in de Werkgroep Roofvogels Nederland, vertelt over 
het fascinerende leven van roofvogels in de lezing ‘Van wespendief 
tot zeearend; roofvogels en roofvogelonderzoek in NoordNederland’.

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

Cultuurhistorische wadlooptocht 
Tijd: 12.00  16.00 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Noordkust, 
 Hoofdstraat 83, Pieterburen

In samenwerking met de St. Wadloopcentrum Pieterburen (WCP) 
maakt u onder deskundige leiding een cultuurhistorische tocht met 
huifkar en tractor, door de polder en over het wad. Na een inleidende 
film gaat u per huifkar en tractor richting de waddendijk. Bij de dijk 
neemt een gids van WCP de leiding over en voert hij u over het wad. 
Na de tocht is het afspoelen en omkleden en gaat u met de huifkar 
weer terug naar Pieterburen. Kosten € 17,– p/p incl. koffie/thee en 
diploma.

vriJdag 12 oKToBer

WoeNsdag 7 NovemBer
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Excursie Eendenkooi 
Tijd: 10.00  11.00 uur; vertrekpunt: Waterschapsgebouwtje na huisnum
mer 24, in Hornhuizen

De eendenkooi Nieuw Onrust werd gegraven in 1897 en behoorde 
toe aan boerderij Nieuw Onrust. De kooi werd aangelegd op een stuk 
laaggelegen grond, dat ongeschikt was voor landbouw. Nieuw Onrust 
ligt vlakbij zee en is een zogenaamde zeekooi. Laarzen of stevige 
wandelschoenen zijn aanbevolen.

Op zoek naar paddenstoelen in Meerwijck  
Tijd: 10.00  11.30 uur; vertrekpunt: Strandpaviljoen Meerwijck, 
 Strandweg 4, 9606 PR, Kropswolde

In het bos bij strandpaviljoen Meerwijck gaan we op zoek naar de 
vele vormen en kleuren die paddenstoelen kunnen aannemen. Bij 
grote droogte kan de excursie niet doorgaan of worden veranderd. 
Bel daarom de dag vóór de excursie naar het kantoor van Het Gronin
ger Landschap (050) 313 59 01 of kijk op de website.

zaTerdag 22 sePTemBer

zaTerdag 6 oKToBer 

zoNdag 7 oKToBer

Zondag 23 september
Kiezelwiertjes: parels van de Waddenzee
Tijd: 13.00  15.30 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Reidehoeve, Dallinge
weersterweg 30, 9947 TB, Termunten

We gaan op zoek naar belletjes die in ondiepe kwelderplasjes schit
teren. Met behulp van een kokertje schrapen we wat slib weg van de 
wadbodem onder die belletjes. Op het veldlaboratorium gaan we ze 
dan onder de microscoop bekijken. We ontdekken allerlei bewegende 
wezentjes. En ook de producenten van de ‘pareltjes’, die zuurstof 
bevatten. Daarmee komen we terecht bij de basis van alle leven op het 
wad: de kiezelwiertjes oftewel diatomeeën.

Woensdag 3 oktober
Zet elkaar op het goede spoor (8-12 jaar)
Tijd: 14.00  16.00 uur; vertrekpunt: Coendersborch, Oudeweg 15,   
9346 PP, Nuis

Voor de ware speurders! Dit keer laten we jullie het werk doen. Je 
maakt voor elkaar een kleine speurtocht. Wat er voor nodig is zoek 
je eerst in het bos. Lukt het jou om de anderen goed over jouw pad te 
leiden? Kom het proberen en geef je op voor 12 uur ’s middags. Trek 
niet je mooie kleren aan. Vooraf aanmelden via info@groningerland
schap.nl of 050589 27 14.

Zondag 7 oktober
Paddenstoelendag met sprookjesvertellers
Tijd: 10.00  16.30 uur; vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh,  
Hoofdweg 96 in Midwolda

Al jaren organiseert het Team Ennemaborgh jaarlijks de Padden
stoelendag. Geniet langs een uitgezette route door het Midwolder
bos van een rijke schakering aan paddenstoelen. Er laten zich in dit 
jaargetijde meer dan honderd kleurrijke soorten zien. Bij de padden
stoelen staan de juiste namen. U kunt de tocht op eigen gelegenheid 
verkennen. Op gezette tijden is er een rondgang met een ervaren 
paddenstoelengids. Op enkele plaatsen staan in het bos professio
nele vertellers. Vorig jaar stapte er zelfs tot grote verrassing van het 
publiek een échte kabouter rond.
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Wandeling Punt van Reide
Tijd: 11.00  13.30 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Reidehoeve, 
Dallingeweersterweg 30, 9947 TB, Termunten

De gidsen van Het Groninger Landschap nemen u mee naar dit 
unieke stukje Nederland, in een interessant brakwatergetijdengebied. 
Vanwege de natuurwaarden is Punt van Reide een beschermd gebied 
dat alleen onder begeleiding toegankelijk is. De wandeling gaat ook 
langs en door Polder Breebaart. Het gebied kan drassig zijn. Wij 
adviseren u laarzen of stevige waterdichte schoenen aan te trekken. 
Honden zijn helaas niet toegestaan, ook niet aangelijnd. 

acTiviTeiTeN voor KiNdereN 
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miDZOmERFESTiVAl iN 
BUiTENplAATS REiTDiEp

Haaientanden zoeken, braakballen pluizen, vogels 
tekenen, brood bakken: vervelen was er niet bij, 
voor de duizenden kinderen die afgelopen juni het 
Midzomerfestival bezochten. Het jeugdfestijn van 
Het Groninger Landschap was een groot succes. 

In één van de witte tenten naast Buitenplaats Reitdiep zit Luke 
Zant. Hij is zeven jaar, komt uit Winsum, en tuurt aandachtig in 
een bak met schelpengruis. Zijn doel: een haaientand vinden. 
Gisteren was hij hier ook al. Fantastisch vond hij het, vandaar dat 
hij terug is met zijn broer en vader. In de bak met schelpengruis 
vindt hij een minuscule haaientand. Hij laat hem zien aan Brendan 
Oonk, één van de vele vrijwilligers. “Geweldig”, roept Oonk enthou
siast uit: “Jij hebt hem gevonden. De allerkleinste haaientand die 
erbij zat. Daar hebben gisteren honderden kinderen naar gezocht.” 
Luke glundert. Zo meteen gaat hij waterbeesten vangen, laat hij en
thousiast weten, daarna naar het braakballen pluizen. Bij het plui
zen treffen we Eden van der Kamp uit Haren. Ze pluist een braakbal 
uit elkaar. Heel voorzichtig, met een pincet. Ze laat een bovenkaak 
zien, met twee voortanden naast elkaar. “Dat heeft die mevrouw me 
net verteld”, vertelt Eden, terwijl ze geconcentreerd doorwerkt en 
niet opkijkt. Op de pluistafel staan opgezette zoogdieren; een egel, 
een spierwitte hermelijn en een boommarter. Als Eden ’s middags 
naar huis gaat, toont ze trots haar vondsten: een plastic zakje vol 
met muizenschedels en botjes.

Smerig worden
Het is gezellig druk, tijdens het Midzomerfestival op Buitenplaats 
Reitdiep. Het weekeinde van 23 en 24 juni trekt maar liefst 2.650 
duizend bezoekers. Hoofdzakelijk kinderen, die zich enthousiast 
storten op de vele doeactiviteiten. Ze maken buttons, rijden op 
pony’s en luisteren ademloos naar verhalenverteller Erik van Dort, 
die een Gronings griezelverhaal vertelt. Terwijl op het podium de 
Groningse troubadour Alex Vissering liedjes zingt, is de voorste 
rij nog druk doende met het tekenen van vogels. Voor Visserings 
optreden gaf vogeltekenaar Erik van Ommen namelijk een work
shop vogels tekenen. Na zijn optreden zegt Vissering: “Dit is anders 
dan een schouwburg, waar mensen muisstil zijn en aandachtig 
luisteren. Ik vind het mooi. Die kinderen zijn de hele dag bezig. Ze 
mogen buiten zelfs smerig worden. Prachtig toch. Heel belangrijk 
dat Het Groninger Landschap dergelijke activiteiten organiseert.”
Eén van de tekenende kinderen is Niek Martens. Hij is elf jaar en 
komt uit Hoogezand. Op zijn papier verschijnt een mooie ijsvogel 
van houtskool. Erik van Ommen geeft hem een compliment. Thuis 
tekent Niek graag. “Het liefst insecten en dieren. Mijn favoriete 

dier om te tekenen is een bidsprinkhaan. Die lukt altijd.” Niek 
hoorde van het Midzomerfestival op school. “Een mijnheer van Het 
Groninger Landschap kwam langs, deelde folders uit en liet ons 
haaientanden zoeken. Leuk was dat.” Zijn broer Mart valt bij: “Onze 
klas kreeg zelfs een les over trekvogels.” 

hoogtepunt
Roelf Pijpker, vrijwilliger van het Reitdiepteam, staat dit weekeinde 
aan het roer. Met een oordopje in en een walkietalkie in de hand 
zorgt hij dat de organisatie gestroomlijnd verloopt. Een festival als 
dit vergt een enorme organisatie. Afgelopen september startte de 
voorbereiding. “Op dit moment werken meer dan tachtig vrijwil
ligers mee, waarvan zo’n vijftig van het Reitdiepteam. De rest zijn 
leden van de JNM – Jongeren in de natuur. Zij nemen de jeugdacti
viteiten voor hun rekening”, vertelt Pijpker. De vrijwilligers hebben 
het duidelijk naar hun zin. “Gaat mooi toch”, zegt Pijpker tegen zijn 
collega, die voorbij loopt. De vrijwilliger knikt bevestigend. Pijpker: 
“Ik hoor enkel positieve geluiden. Verscheidene vrijwilligers die 
gisteren ’s ochtends waren ingeroosterd, zag ik aan het einde van 
de middag nog steeds rondlopen en meehelpen. Een goed teken, 
lijkt me. Ook de bezoekers hebben het naar hun zin. Gisteren zaten 
ouders de hele middag te zonnebaden, terwijl hun kinderen actief 
bezig waren. Als ik dat zie, denk ik: we zijn geslaagd in onze opzet. 
De hoogtepunten? Bij het ponyrijden stond een file, net als bij het 
brood bakken. Boven de hete kolen hangen continu vijftig stokken 
met brooddeeg. We hadden voor twee dagen brooddeeg ingekocht, 
maar moesten al snel nieuw deeg halen. De zorgboerderij, die 
planten en jam verkoopt, is al zes keer op en neer gereden om de 
voorraad aan te vullen.”

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Alfred Oosterman

insectenhotel
Ilmar Kelderman is één van de twintig JNMvrijwilligers, die de 
jeugdactiviteiten begeleiden. Hij komt speciaal voor dit evenement 
uit Wageningen. Kelderman helpt de kinderen met het knutselen 
van een insectenhotel. “Met bamboestokjes, gaas en ijzerdraad 
maken ze een huisje, waar hommels, bijen en andere insecten in 
kunnen wonen. Het is hier druk. Aan deze tafel zijn al meer dan 
honderd hotels gemaakt.” JNMlid Merel Verbeek, twintig jaar 
oud en ook uit Wageningen, staat bij het braakballen pluizen. “De 
kinderen zijn ontzettend enthousiast. Ze willen alles weten, en 
laten telkens zien wat ze hebben gevonden. Gisteren stond een 
jongetje bij elk botje en schedel aan mijn mouw te trekken. Steeds 
vroeg hij om een nieuwe braakbal.” Zelf is Verbeek veelvuldig in 
de natuur te vinden. Ze gaat geregeld op kamp met de JNM, vooral 
naar planten en strandkampen. 
Als het aan organisator Pijpker ligt, blijft het niet bij deze editie 
van het Midzomerfestival. “Dit is voor ons team het jaarlijks 
hoogtepunt. Volgend jaar zorgen we voor een nieuwe editie. Met 
zoveel enthousiasme kunnen we moeilijk nee verkopen.”
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Boven: Scouting Winsum hielp mee 

door het bouwen van een touwbrug

Rechts: Fossiele haaientanden zoeken 

uit schelpengruis



Groene specht

Links: steltkluut (foto’s: 

Silvan Puijman)

Boven vlnr: witwang

stern (KINA), grauwe 

klauwier (Silvan Puij

man)

Rechterpagina, links-

boven: plasrombout,

rechtsboven: buidel

mees (foto’s: KINA)

Witwangstern bij Zuidlaardermeer
De moerassen rond het Zuidlaardermeer ontwikkelen zich tot 
één van de mooiste vogelgebieden van Nederland. Zo broedde er 
afgelopen voorjaar de grootste Nederlandse populatie van geoorde 
futen. Bijzonder waren ook de vele nesten van witwangsterns in 
de Kropswolderbuitenpolder. De witwangsterns nestelden tussen 
de kokmeeuwen op drijvend veenwortel. Ze profiteerden daarmee 
van de hogere waterstand in de polder. Dat de sterns er broeden, is 
speciaal. Normaliter broeden ze in moerassen in Midden en Oost
Europa. 

Twee paar steltkluten
In de Westerbroekstermadepolder nestelden zich twee paar 
steltkluten. Steltkluten lijkt op ‘gewone’ kluten, maar dan met 
hele lange poten. Vandaar het voorvoegsel ‘stelt’. De hoge poten 
maakt het een gracieuze vogel. Ook al is de steltkluut zeldzaam, 
toch komen ze over de hele wereld voor. Op elk continent, behalve 
Antarctica, komen ondersoorten voor.

lachende groene specht
De natuur in Bourtange wordt mooier en mooier. Nieuwkomer 
is de groene specht, die afgelopen voorjaar zijn luide lach liet 
schallen. ‘kluu kluu kluu kluu’ klonk het geregeld over het terrein.
Ook de grauwe klauwier broedde in Bourtange. 

colofon
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plasrombout  
Een tamelijk zeldzame libel deed afgelopen juli ’t Hemrik aan, 
namelijk de plasrombout. Deze libel houdt van plassen, poelen en 
traag stromende wateren.  

Buidelmees fabriceert kunstwerk
Een nest van een buidelmees oogt als een kunstwerk. Het 
buidelvormige huis, gemaakt van brandnetels, lisdoddesigaren 
en andere plantendelen, bungelt aan een tak. Dit schouwspel 
was te zien bij het Zuidlaardermeer. Jammer genoeg mislukte het 
broedsel. De kans dat het stel het volgend jaar weer probeert, is 
klein. Buidelmezen zijn niet zo hecht. Zowel het vrouwtje als het 
mannetje gaat er geregeld tijdens het broeden vandoor.  



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 rabobank.

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 
 –verzekering
Artès bureau voor architectuur en interieur
Avesis
Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 
 Groningen U.A.
Dagblad van het Noorden
De Friesland zorgverzekeraar
Dow Benelux B.V.
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Hoogeland Catering
Kikkoman Foods Europe B.V.
Koepon Holding B.V.
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding B.V.
KPMG
Kroon vlees Slachthuis Groningen
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
NNz B.V.
PlasBossinade
Rage BV
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
Waterbedrijf Groningen
Yacht
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

de rabobank profileert zich als maatschap-

pelijk en regionaal betrokken bank. samen 

met het groninger Landschap probeert de 

bank nu schoolkinderen te laten genieten 

van het fraais dat de groninger natuur te 

bieden heeft. senior banker Paul Kern, legt 

uit hoe het zit.

Ieder schoolkind zou minimaal één keer in 

zijn basisschooltijd het Groninger landschap 

moeten beleven. “Deze doelstelling van de 

Stichting Het Groninger Landschap wordt 

door de Rabobank Stad en Midden Groningen 

van harte onderschreven”, vertelt Paul 

Kern. De bank heeft het zakelijke met het 

aangename verenigd door de Streekrekening 

op te richten. Kern: “We merken dat er een 

toenemende vraag is naar sparen en dat 

bedrijven dat graag op een maatschappelijk 

verantwoorde manier willen doen. Wat is er 

dan mooier dan een bedrijfsspaarrekening 

met een goede rente, waarvan je weet dat de 

Rabobank boven het gespaarde bedrag een 

percentage betaalt aan natuureducatie voor 

de jeugd in Groningen. Als bedrijf kun je dan 

nog een gedeelte van de rente gebruiken voor 

een extra bijdrage, die fiscaal aftrekbaar is.”

De keuze om als Rabobank Het Groninger 

Landschap te steunen is een logische, vindt 

Kern. “Het Groninger Landschap heeft over 

de hele provincie gebieden en is bij de meeste 

Groningers bekend. Bovendien hebben wij als 

boerenbank van oudsher iets met de natuur. 

Veel rekeninghouders hebben zelf kinderen. 

Die kunnen met de ondersteuning van de 

Streekrekening in de buurt de natuur in. In 

banktermen kun je spreken van een win-win-

win situatie: Het Groninger Landschap krijgt 

middelen om kinderen mee naar buiten te 

nemen, bedrijven sparen maatschappelijk 

verantwoord en wij zijn natuurlijk blij met 

nieuwe spaarders.”

Wat Kern betreft, stopt de samenwerking 

met Het Groninger Landschap niet bij de 

Streekrekening. “Als regionale bank denken 

we aan het aanbieden van bijvoorbeeld 

wandel- en fietsarrangementen aan onze 

klanten. Daarvoor zou Het Groninger 

Landschap een hele mooie partner zijn. De 

buitenplaatsen zijn prachtige locaties om 

evenementen van de bank te organiseren. 

Dan pik je als bezoeker direct iets van het 

prachtige landschap mee. Dat merk ik zelf 

ook. Als echte stadjer heb ik nooit veel oog 

gehad voor de gebieden buiten de stad. Ik 

merk nu dat ik me door de samenwerking 

met Het Groninger Landschap op dat gebied 

aan het ontwikkelen ben. Wanneer ik 

tegenwoordig een ritje maak, kijk ik met veel 

grotere interesse naar mijn omgeving.”

raBoBaNK sTad eN middeN groNiNgeN
‘WiJ heBBeN vaN oudsher ieTs meT NaTuur’

Paul Kern,

Senior banker 

Rabobank


