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WAARNEMINGEN VRIENDEN

Ruim driehonderd vrijwilligers zetten zich in voor Het Groninger 
Landschap. Als zij er niet waren, dan zou er geen molen draaien, 
geen bezoekerscentrum open zijn, geen schoolklas de natuur 
in gaan en zouden veel vogels en planten onopgemerkt blijven. 
Kortom: vrijwilligers zijn voor Het Groninger Landschap on
misbaar. In eerste instantie natuurlijk door het vele werk dat zij 
verzetten. Maar ook omdat zij ervoor zorgen dat Het Groninger 
Landschap op veel plekken in Groningen aanwezig kan zijn en 
vertegenwoordigd wordt door mensen uit de streek. Het zijn onze 
belangrijkste ambassadeurs.
Onze vrijwilligers zijn georganiseerd in teams rondom de natuur
gebieden, molens en bezoekerscentra. De grootte van de teams 
varieert van twee tot zeventig personen. Elk team heeft veel ruimte 
om zelf te bepalen welke activiteiten worden uitgevoerd. We 
investeren in de vrijwilligers door een goede ondersteuning en een 
breed aanbod van cursussen en scholing.
Jongste loot aan de tak van het vrijwilligerswerk zijn de jeugd
boswachters, inmiddels zo’n vijfentwintig in getal. Zij trekken 
de gemiddelde leeftijd flink omlaag. Hetzelfde geldt voor de 

scholenwerkers. Gelukkig staat daar ook ‘senioriteit’ tegenover. 
De vijftigplussers brengen veel kennis en ervaring in en zijn zeer 
gemotiveerd om zich in te zetten voor de samenleving. 
De wens bestaat om de komende jaren in een aantal natuur
gebieden groepen buitenvrijwilligers te vormen, die de handen 
uit de mouwen steken bij het beheren van natuur en landschap. 
Recent is een Promotieteam gevormd, dat actief aan de slag 
gaat met het werven van Beschermers. De kans is groot dat u ze 
tegenkomt bij evenementen in onze provincie.
Deze Golden Raand geeft een mooi overzicht van de breedte van 
het vrijwilligerswerk bij Het Groninger Landschap. Als u denkt: 
‘dat lijkt mij ook wel wat’, dan kunt u contact met ons opnemen. 
Molenaar worden op een molen bij u in de buurt, met de jeugd de 
natuur in of schipper worden op het Zuidlaardermeer; het behoort 
allemaal tot de mogelijkheden. Al onze vrijwilligers wil ik graag 
hartelijk danken voor hun enorme inzet.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Oosterpolder

KORT NIEUWS

‘Natuur blijft onze 

core business’

Oren, ogen, mond 

in het veld
MEnSEnWERk
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bij de Medenertilsterpolder



De groep vrijwilligers is groot, maar hopelijk volgend jaar nóg groter. Alle vrijwil
ligers van Het Groninger Landschap verdienen een grote pluim. Vrijwilligers zijn 
onmisbaar. Grenzeloze inzet, energie, passie, enthousiasme en plezier in het werk. 
Daaraan herken je een vrijwilliger. Herkent u hierin uzelf? Meld u zich dan aan. 
Iedereen die zich wil inzetten, kan bij ons terecht. We bieden vrijwilligerswerk in 
vele soorten en maten: van tuinonderhoud tot gidsen, van bezoekers verwelkomen 
tot peilbuisopnemen. Voor elk wat wils dus.
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Dit zijn ze dan: de vrijwilligers van Het Groninger Landschap. Een groep met een 
groot hart voor natuur en cultuur. Wellicht bent u ze al ergens tegengekomen: 
als gids van een excursie, achter de balie van een bezoekerscentrum of als docent 
voor de klas. Zelfs de hond vooraan werkt mee. Het is Sally, de scheepshond van de 
fluisterboot op het Zuidlaardermeer. Tijdens de jaarlijkse vrijwilligersdag, ditmaal 
bij het Zuidlaardermeer, kwamen ze bijeen. Lang niet iedereen staat op de foto. Zo 
missen de jeugdboswachters, die eerder een eigen vrijwilligersdag hadden. 
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Hoe betrekken we de tienerjeugd bij natuur 
en landschap? Dat was de vraag die Het Gro
ninger Landschap zichzelf een jaar geleden 
stelde. “Voor de kinderen op de basisschool 
hadden we al een uitgebreid programma 
ontwikkeld”, vertelt Michel van Roon, 
coördinator Jeugdeducatie. “We nodigen 
ze uit in onze bezoekerscentra en voor 
onze festivals. Ik bezoek de scholen om de 
kinderen daar enthousiast voor te maken.” 
Het programma werkt goed, zo blijkt. 
Afgelopen juni bezochten 4.300 kinderen 
en hun ouders het Midzomerfestival in 
het Reitdiepgebied. De Paddenstoelendag 

De nieuwste lichting vrijwilligers bij Het Groninger Landschap 
zijn de jeugdboswachters. Enthousiaste jongeren zijn het, die 
graag actief bezig zijn in de natuur. Inmiddels lopen er zo’n 
vijfentwintig rond in de natuurterreinen van Het Groninger 
Landschap. Allemaal met een eigen taak. 

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Omke Oudeman

NIEUW: VIJfEntWIntIG 
JEuGdboSWachtERS “Stenen op het 

pad” 

Nivard Ypey (12) uit Ten Post

Jeugdboswachter in het Overbos

“Het Overbos is een klein bos en ik 

heb afgesproken dat ik er een keer per 

week doorheen loop. Dan schrijf ik op 

wat er veranderd moet worden. Wat ik 

opschrijf? Dat er grote stenen op het 

pad liggen bijvoorbeeld. Dat geef ik dan 

door.”

bied Leinwijk. “Lieneke kent het gebied op 
haar duimpje. Ze houdt de landgeiten in de 
gaten, telt de zeldzame planten en let op de 
beversporen. Alles wat ze ziet, geeft ze door 
aan de terreinmedewerker.” Lieneke was, 
zonder dat ze officieel benoemd was, de 
eerste jeugdboswachter van Het Groninger 
Landschap.

Veel aandacht
Het idee van jeugdboswachter slaat aan. 
Het Groninger Landschap deed een oproep 
via de Golden Raand. In eerste instantie 
meldden zich vier jeugdboswachters. Van 

bij de Ennemaborgh trok vorig najaar 3.000 
deelnemers. 
Kinderen tot twaalf jaar kan Het Groninger 
Landschap nog vangen met enthousiasme. 
Maar gaan ze eenmaal naar de middelbare 
school, dan wordt het lastiger om jeugd bij 
de natuur te betrekken. Van Roon: “Bij deze 
leeftijdsgroep hebben we ervoor gekozen 
niet te streven om zoveel mogelijk kin
deren te bereiken, maar ons te richten op 
kinderen die al geïnteresseerd zijn.” Als 
voorbeeld noemt Van Roon Lieneke Tulp (14) 
die samen met haar zusje al bijna twee jaar 
rondstruint in haar ‘achtertuin’, natuurge

Roon: “Vervolgens doken de media erop. 
RTV Noord, KidsWeek, het Jeugdjournaal, 
dagbladen: de jeugdboswachters kregen 
heel veel aandacht. Vanaf dat moment liep 
het storm. Inmiddels zijn er al 25 jeugdbos
wachters.”
De jeugdboswachters worden serieus voor
bereid op hun nieuwe functie. Samen met 
de terreinmedewerker gaat Van Roon op 
bezoek bij de kinderen en hun ouders. 

“Niet te dichtbij 
komen…”

Eline de Groot (12) uit Kropswolde

Jeugdboswachter in de Kropswolder

buitenpolder

“Ik ging al vaak mee met mijn vrien-

dinnen Lieneke en Marjolein, die ook 

jeugdboswachter zijn. Ik hou de Schotse 

hooglanders en de konikpaarden in de 

gaten. De paarden hebben jongen gekre-

gen en ik kijk of alles goed met ze gaat. 

Dat doe ik iedere woensdagmiddag. Het 

is mooi om naar ze te kijken, maar als ze 

veulens hebben moet je niet te dichtbij 

komen. Dan worden de paarden boos.” 

“Het is fijn om 
door het bos te 
lopen”

Bram Boelman (14) uit Veelerveen

Jeugdboswachter in Dr. Hommesbos

“Het Dr. Hommesbos ligt vlakbij 

 Onstwedde. Daar zit ik ook op school. 

Ik ga een keer per week naar het bos 

en bekijk de planten en noteer waar ze 

groeien. Dat geef ik door aan de terrein-

beheerder. Ik ken nog niet alle planten, 

maar ik heb al wel een plantenboek waar 

ze allemaal instaan. Ik zoek ze ook op 

internet. Het is fijn om door het bos te 

lopen, ik hou van buiten zijn.”

Kiekendief kijken

Matthijs Gankema (11)

uit Meeden

Jeugdboswachter in Meerland

“Ik hou heel veel van de natuur, vooral 

van vogels. Vooral roofvogels vind ik 

mooi. De zeearend het mooist, maar een-

den en kleine vogels zoals de koolmees 

en de pimpelmees natuurlijk ook. Papa 

en ik gaan elke week samen het land in. 

Dan kijken we naar de bruine kiekendief 

en andere vogels. In mijn bos tel ik de 

schapen, bekijk ik de vogelnesten en zie 

ik reeën.”

“Een dode gans 
is niet eng”

Lieneke Tulp (14) uit Kropswolde

Jeugdboswachter in Leinwijk

“Leinwijk ligt achter ons huis. Het is 

eigenlijk onze achtertuin. Ik moet twee 

hekken over en dan ben ik er. Gisteren 

ben ik er nog met m’n zusje geweest, 

van ‘s ochtends negen uur tot ‘s avonds 

negen. Alleen tussendoor even naar huis 

om te eten. We lopen door de modder, 

we kijken bij de vossenholen en we 

houden de landgeiten in de gaten. In het 

ene gebied zijn dat er 29, in het andere 

21. We hebben laatst een dode gans 

gevonden en dan bel ik even met de ter-

reinmedewerker. De gans is waarschijn-

lijk doodgegaan door de strenge winter. 

Nee hoor, dode beesten vind ik niet eng, 

daar ben ik wel aan gewend. Af en toe 

ga ik mee met een excursie en dan vertel 

ik de mensen iets over het gebied. Soms 

vinden ze het wel gek dat ik er zoveel 

van weet.”

Lieneke Tulp leidt 

haar collega’s rond in 

Leinwijk



Ilja Liebe kan een brede glimlach niet on
derdrukken als ze over de jeugdactiviteiten 
praat, die ze begeleidt vanuit Buitenplaats 
Reitdiep. Afgelopen voorjaar kwamen circa 
vijfentwintig schoolklassen op bezoek om 
te leren en te genieten van het Groninger 
landschap. “Vooral genieten”, zegt ze. “Ik 
vind het niet belangrijk dat ze precies alle 
namen en feiten onthouden. Het moet 
vooral een leuke ervaring zijn. We willen 
dat ze er thuis enthousiast over vertellen en 
dan misschien eens terug komen met hun 
ouders, om te ontdekken wat een mooie 
natuur onze provincie heeft.” Vooral het 
slootje vissen is razend populair. “Lekker 
kliederen met water. Daar zijn kinderen 
gek op. Maar het is ook echt iets voor mij. 
Ik vind het prachtig om de verwondering 
van kinderen te zien als we een waterinsect 
of een larve onder de microscoop leggen. 
Ze schrikken er soms van. ‘Het lijken wel 
griezelige monsters’, roepen ze dan.”

Vogel-app
Verwondering is misschien wel de binden
de factor tussen alle activiteiten die de vrij
willigers van het team Reitdiep de kinderen 
aanbieden. Zo vallen de monden open als 
Liebe jonge bezoekers meeneemt in de 
stal. “Wat is zo’n koe dan ineens enorm 
groot, als je er dichtbij staat.” Buiten in het 
veld gaat de groep vogelskijken. “Op mijn 
iPhone heb ik hiervoor een handig hulp
middel. Zo maak ik de kloof wat kleiner; 
tussen natuurbeleving en het op de bank 
zitten met je telefoon of computer. Met een 
handige app kan ik het vogelgeluid laten 

De vrijwilligers van het team Reitdiep ontvangen jaarlijks 
tientallen schoolklassen. De kinderen bezoeken de stal, vangen 
waterbeestjes, spelen levend ganzenbord, pluizen uilenballen en 
kijken naar vogels. Ilja Liebe, één van de vrijwilligers, neemt de 
klassen graag mee de natuur in. Dat is ook voor haar leerzaam en 
leuk.

VoGELGELuIdEn En 
GRIEzELIGE MonStERS

M e T  e e n  s c h O O l k l a s  d e  n a T u u r  i n

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman
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De aspirant jeugdboswachter mag zelf de 
taak bepalen die hij of zij in een natuurge
bied wil uitvoeren. Vervolgens wordt er een 
contract ondertekend. Dat is nodig voor de 
ongevallenverzekering en bovendien maakt 
een contract het minder vrijblijvend, aldus 
Van Roon. “Maar als iemand wil stoppen, 
dan kan dat per direct.”

Hoewel het idee van jeugdboswachters 
bedoeld was om tieners bij Het Groninger 
Landschap te betrekken, blijkt inmiddels 
dat ze een waardevolle bijdrage leveren aan 
het terreinbeheer. “Zij zijn extra ogen en 
oren in onze gebieden”, zegt Van Roon. “Ze 
hebben bijvoorbeeld al diverse meldingen 
gedaan van gaten in rasterwerk. Het zou 
anders weken of maanden geduurd hebben 
voor we daar achter kwamen. Nu kunnen 
we het snel herstellen.”

Grote groep
Er is nog een voordeel dat Van Roon niet 
direct had voorzien: de jeugdboswachters 
horen nu bij een groep. “Dat sommige kin
deren liever in een natuurgebied struinen 
dan achter de spelcomputer zitten, wordt 
door leeftijdgenoten niet altijd begrepen. 
Vaak zijn ze daarin alleen. Maar nu zijn 
ze ineens met een grote groep. Ze zien dat 
er veel meer kinderen zijn met een passie 
voor de natuur. We hebben onlangs een 
vaartocht georganiseerd voor alle jeugd
boswachters. Je ziet meteen dat het klikt.   
Ze voelen elkaar aan.”

horen, als we een vogel zien. Of ik laat eerst 
een geluid horen en geef ik de kinderen de 
opdracht de vogel te zoeken die erbij hoort. 
Sommige kinderen hebben dat niet nodig. 
Zij weten feilloos alle vogels te benoemen.”

Levend ganzenbord
Een activiteit die aanslaat, is het levend 
ganzenbord. Aan een aantal paaltjes zijn 
bordjes bevestigd met vragen of opdrach
ten. Door een dobbelsteen te werpen belan
den de kinderen bij de bordjes. Ilja: “Dat is 
altijd een groot succes. De kinderen worden 
er fanatiek door. Ze willen alle vragen be
antwoorden en opdrachten uitvoeren, maar 
de dobbelsteen bepaalt. Het valt me tijdens 
het spel op dat kinderen heel ingewikkelde 
vragen eenvoudig kunnen beantwoorden 

“Ik word 
hovenier”

Jarno ter Veld (13) uit Harkstede

Jeugdboswachter in het Zuidlaarder

meergebied

“Mijn moeder las op Teletekst dat er 

jeugdboswachters gevraagd werden en 

ze dacht meteen aan mij. Ik heb als taak 

het snoeien van overhangende takken 

over de paden. Ik heb gereedschap gekre-

gen, een professionele boomzaag en een 

knipschaar. Ik heb al m’n eigen hove-

niersbedrijf. Ik maai gras voor mensen 

uit de buurt met een motormaaier en 

een bosmaaier. Ik zit op het AOC Terra 

in Winsum en ik weet zeker dat ik later 

hovenier word.”

“Ik weet al m’n 
hele leven dat 
ik boswachter word”

Jens Blok (12) uit Scheemda

Jeugdboswachter in het Midwolderbos

“Mijn ouders worden elke ochtend 

wakker met Radio Noord op de wekker-

radio en ze hoorden over de jeugdbos-

wachters. Ze dachten meteen aan mij. 

In het weekend en in de vakanties gaan 

we vaak naar Dwingeloo, wandelen in 

het bos. Ik weet al m’n hele leven dat ik 

boswachter word. Ik ben jeugdboswach-

ter in het Midwolderbos. Wat er zo leuk 

is aan het bos? De beestjes, de bomen, de 

takken. Ik kijk naar de paarden en con-

troleer de rasters en de borden. Ik heb 

al een paar keer dingen gezien die niet 

kloppen. Er zat een gat in het raster, daar 

kunnen de dassen doorheen. Er was een 

grote boom op een hek gevallen. Morgen 

ga ik even kijken met de terreinbeheer-

der.”

“Op de fiets door het gebied”

Jesper en Nanette Petzinger (15 en 13), 

uit Nieuwediep

Jeugdboswachters in het Zuidlaarder

meergebied

Nanette: “Onze ouders brengen mijn 

broer en mij iedere zaterdag naar het 

natuurgebied bij het Zuidlaardermeer. 

We zijn er om tien uur en ze halen ons 

om drie uur weer op. De fietsen gaan ach-

terop de auto zodat we door het gebied 

kunnen fietsen. We tellen vogels, deze 

winter waren er heel veel. Ik hou van de 

natuur, ik word later dierenarts.”

Jesper: “Met mijn opa maakte ik een keer 

een wandeling door dit gebied. Het was 

mooi en toen ik hoorde dat je jeugdbos-

wachter kon worden, leek me dat wel 

wat. Ik hou de waterstanden bij. Die lees 

ik af van een peilbuis. Het mooiste dier 

vind ik de zwaan. Vanuit ons huis kijken 

we op een sloot met twee zwanen. Ze 

zijn heel waaks. Als ze op het nest zitten, 

moet je niet te dichtbij komen, dan zijn 

ze wel eng. Verder kijk ik graag naar 

reeën, met de verrekijker.”

en dat ze schijnbaar eenvoudige dingen niet 
weten. Sommige stadskinderen weten bij
voorbeeld het verschil tussen hooi en stro 
niet. Dat geelbruine spul is toch allemaal 
hetzelfde? Als die kinderen thuis enthou
siast vertellen dat stro van het graanveld 
komt en hooi gedroogd gras is, dan ben ik 
blij dat ze iets hebben opgestoken.” 
Voor meer informatie over het scholenpro
gramma: zie de website van Het Groninger 
Landschap. 

Meerdere teams zetten momenteel 
programma’s op voor schoolklassen. 

Als vrijwilliger schoolklassen begeleiden? 
Kijk op pagina 21.

Ilja Liebe met kinderen 

aan het slootje vissen

Jeugdboswachter worden?
Kijk op pagina 21.



De teller staat inmiddels boven de driehonderd. Zoveel 
vrijwilligers zetten zich met veel passie in voor Het Groninger 
Landschap. En hun aantal neemt toe. Siemie Zandvliet, coördinator 
medewerkerszaken van Het Groninger Landschap, is vol lof over 
de enorme vrijwilligerschare. ‘Het werk dat ze verzetten is echt 
ongelooflijk.’

oREn, oGEn En Mond 
In hEt VELd

vormen ze de oren, ogen en mond van onze terreinen. Oren, omdat 
ze veel horen van bezoekers. Ogen, omdat ze er vaak rondlopen 
en ontwikkelingen signaleren. En mond, omdat ze ons verhaal 
enthousiast vertellen, ook op verjaardagsfeestjes en in de super
markt. Het zijn de beste visitekaartjes, die je je als organisatie kunt 
wensen. Dankzij onze vrijwilligers gaan onze natuur terreinen meer 
leven in de streek.”

Verdubbeld
Steeds meer mensen voelen zich verbonden met Het Groninger 
Landschap. De teller staat inmiddels op 315 vrijwilligers, met twin
tig nieuwelingen die nog in de proeftijd zitten. 

Molenaars, gidsen, peilbuisopnemers, schippers, gastgevers in 
molens en bezoekerscentra, bakkers, bestuursleden: vrijwilligers 
vormen de kurk waarop Het Groninger Landschap drijft. Zandvliet 
straalt als ze het over vrijwilligers heeft. Ze vindt het een mooie 
club bij elkaar. “Het zijn enthousiaste mensen, die hart  hebben 
voor natuur en cultuur. Ze zijn betrokken bij hun omgeving. 
Daarom zetten ze zich in voor een natuurgebied, een molen of 
cultureel erfgoed.” Behalve de ontzagwekkende hoeveelheid werk 
dat vrijwilligers verzetten  ‘Dat is echt onbetaalbaar’, zegt Zandvliet 
 zorgen ze voor lokaal draagvlak. “Vrijwilligers wonen vaak in de 
buurt van onze terreinen. We streven ernaar dat ze binnen dertig 
kilometer van één van onze gebieden wonen. Als goede buren 
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‘Wij doen het met z’n tweeën’

Toen het echtpaar Jannie en Anton van Hemmen de oproep voor 

nieuwe vrijwilligers voor Buitenplaats Reitdiep lazen, waren ze 

meteen om. “We voelen ons verbonden met dit gebied. Mijn vrouw is 

hier geboren en getogen, ik kwam er als Stadjer vaak. Maar we zeiden 

wel: we willen het met z’n tweeën doen.”, vertelt Anton van Hemmen. 

Sindsdien zijn ze elke vrijdag als vrijwilliger op stap. De ene week om 

waterstanden op te meten, de andere om in Buitenplaats Reitdiep 

als gastgever op te treden. Vandaag staan de waterstanden op het 

programma. Meer dan dertig punten gaan ze langs, verspreid over het 

Reitdiepgebied. “We lezen de peilschalen af, die blauwe NAP-latten in 

de sloot. Echt hartstikke leuk. We banjeren graag door de weilanden. 

Het Groninger Landschap wil de waterstanden weten voor het 

weidevogelbeheer. Het peil is ’s winters en in het voorjaar hoger dan 

vroeger. Regenwormen houden daarvan, en zijn beter bereikbaar voor 

grutto’s, tureluurs en andere weidevogels.” Tweeënhalf uur doen ze 

over hun ronde. “Altijd gaan we op pad, weer of geen weer. We hebben 

nog nooit een invaller nodig gehad”, zegt Jannie van Hemmen. “We 

zijn niet bang voor een beetje modder”, vult ze aan. Ook hun taak als 

gastvrouw en -heer in het bezoekerscentrum bevalt uitstekend. 

“Bezoekers die binnenkomen, heten we welkom. We staan in de 

winkel, leiden mensen rond en beantwoorden vragen. Het fijne is: 

iedereen vindt het geweldig om hier te zijn. Je doet veel contacten 

op.” Het team Reitdiep geven ze een grote pluim. “Dit is zo’n leuke 

club, dat moeten we echt benadrukken. Je komt hier in een warm bad. 

Het is gemêleerd gezelschap. Wat we gemeen hebben, is de passie 

voor de natuur. Met een aantal collega’s onderhouden we ook de 

insectentuinen bij de Buitenplaats.” 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

Anton van Hemmen: 

‘Altijd gaan we op 

pad, weer of geen 

weer.’

Jannie en Anton 

van Hemmen



De klok luiden 

Het klokgelui klinkt ver en helder, wanneer Jakob Schoemaker aan het 

touw trekt. “Gaat heel gemakkelijk hoor”, verzekert hij. “Je moet het 

touw strak houden. En rustig trekken. Laat de klok het werk doen”, 

legt hij als één van vrijwilligers van het team Klokkentoren uit. De 

vrijwilligers luiden ieder jaar tijdens Dodenherdenking op 4 mei. “Dan 

luidt de klok een half uur lang. Tijdens de twee minuten stilte slaat 

hij precies acht keer. Af en toe luiden we de klok ook voor begrafenis-

sen.” De klok hangt in een bakstenen toren van twaalf meter hoog, 

aan de rand van de hervormde begraafplaats aan de Knijpslaan in 

Hoogezand. Bovenin laat Schoemaker de klok zien. Die blijkt niet 

authentiek. “De oorspronkelijke klok is door de Duitsers gestolen. Na 

de oorlog schonken de notabelen dit exemplaar. Ook deze toren heeft 

een voorganger. Voor 1783 stond hier een houten klokkenstoel.” 

Het is een oude begraafplaats, daterend van 1670. “Hier is vier eeuwen 

begraafcultuur te zien”, vertelt Schoemaker. Verderop toont hij het 

oudste nog bestaande graf, dat van Jan Frederik van Deventer, gestor-

ven in 1764. Op de steen staat een Latijnse spreuk, die Schoemaker 

gedreven en vol vuur uitlegt. Hij weet er duidelijk alles van. Al twintig 

jaar houdt hij zich beroepsmatig, en nu ook als vrijwilliger, met begra-

ven bezig. Honderduit praat hij over de klokkentoren, de graven en 

vooral de symboliek die hier alom aanwezig is. “Neem de vlinders op 

dit graf. Die symboliseren het ontstijgen van de ziel bij het sterven van 

de mens. De zandloper, de slang, de bijenkorf, de afgebroken zuil: alles 

heeft hier een symbolische betekenis. En de klokkentoren? Het maken 

van lawaai staat oorspronkelijk voor het verjagen van boze geesten. 

De Christenen namen het bijgeloof in de vorm van klokluiden over.” 

Schoemaker vindt dit een bijzondere begraafplaats. Door de vele 

bijzondere grafmonumenten is het een rijksmonument. Kijk, zegt hij, 

lopend tussen de graven. “Deze ‘puntpoaltjes’, zoals wij ze noemen, 

hebben landelijke bekendheid. Het zijn zeldzame gietijzeren grafpa-

len.”

Een kwart eeuw vrijwilliger 

Matty Ellens heeft het aantal vrijwilligers met eigen ogen zien 

groeien. Ze is er vanaf het begin bij. Een kwart eeuw geleden, in 1987, 

meldde ze zich aan. “Als gids voor de jaarlijkse Kerstwandeling”, herin-

nert ze zich. Teams waren er destijds nog niet. Die kwamen pas later, 

zo rond de eeuwwisseling. Team Ennemaborgh, waar ze in zit, beet als 

eerste team de spits af. “We kregen meer verantwoordelijkheid. Wer-

ken binnen een team vind ik leuker. Je overlegt met elkaar, organiseert 

zelf activiteiten en hoeft niet steeds bij het kantoor aan te kloppen. 

We worden als team erg serieus genomen. Daar krijg je extra energie 

van.” Al die jaren is ze blijven gidsen: voor de Paddenstoelendag, voor 

het dauwtrappen, voor de excursies in de Ennemaborgh. Sinds kort 

richt ze zich op de jeugd. “Voor scholen en andere groepen verzorgen 

we slootexcursies. Volgend jaar gaan we daarmee echt van start.” 

Bijzondere activiteit is het braakballen pluizen. Jaren geleden vond 

Ellens braakballen van een paartje kerkuilen in de werkschuur. Matty 

ploos ze uit, vond een aantal botten en muizenschedels, en was 

meteen verkocht. “Heel fanatiek ben ik. Bijna elke avond ben ik aan 

het pluizen. Inmiddels pluis ik braakballen voor diverse instanties, 

onder meer van grauwe kiekendieven. Veldmuizen, bosspitsmuizen: 

alle muizen die ik vind, noteer ik en geef ik door.” Dankzij haar gepluis 

weten we dat de waterspitsmuis bij de Ennemaborgh voorkomt. Een 

nieuwe soort.

Wilt u Beschermer worden?

Roelf Pijpker coördineert een gloednieuw team, namelijk het Promo-

tieteam. “We staan op markten en bijeenkomsten met een stand van 

Het Groninger Landschap. Dat gebeurt circa twee keer per maand. 

Niet alle braderieën gaan we langs. Er moet wel een relatie zijn met 

natuur en landschap.” Het team bestaat inmiddels uit veertig vrijwillig 

medewerkers, waarvan de helft chauffeurs. “Die rijden de materialen 

naar de markten. We hebben een tent in de kleuren van Het Gronin-

ger Landschap. Momenteel zijn we druk doende met het ontwerpen 

van een eigen aanhanger, die we kunnen openklappen. Het wordt 

een interactieve stand, met doe-dingen, knoppen en beeldschermen. 

Volgend jaar is onze promotiewagen klaar. Alle teamleden hebben 

inmiddels een speciale promotietraining achter de rug.”
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Het aantal groeit. De afgelopen vijf tot tien jaar is de groep verdub
beld, schat Zandvliet in. “De toename komt vooral door de nieuwe 
gebouwen. Dankzij de vele molens hebben we er een grote schare 
molen gidsen en molenaars bij. Ook de bezoekerscentra trekken 
veel nieuwe vrijwilligers aan, net als de jeugdactiviteiten. Een 
campagne om vrijwilligers te werven voor jeugdactiviteiten leverde 
maar liefst dertig reacties op.” Opgetogen is Zandvliet over de al
lernieuwste lichting: de jeugdboswachters, waarvan er inmiddels 
tientallen in de terreinen rondlopen. “Dat is echt een hele leuke en 
fanatieke groep”, zegt ze. “Nieuw is ook het Promotieteam, dat dit 
jaar voor het eerst op pad gaat. Met een stand van Het Groninger 
Landschap staan ze op natuurmarkten en andere evenementen.” 

Médewerkers
Eigenlijk zijn het geen vrijwilligers, benadrukt Zandvliet, maar 
vrijwillig médewerkers. Een groot verschil, stelt ze. “Wij zien geen 
onderscheid tussen betaalde medewerkers en vrijwillig medewer
kers. Het zijn allemaal medewerkers. Bij veel organisaties doen vrij
willigers enkel ondersteunend werk. Ze staan de betaalde krachten 
bij, helpen hen met werkzaamheden. Bij ons zijn de vrijwilligers 
zelfstandig. Ze werken met een grote vrijheid en eigen verant
woordelijkheid. Waarom? Omdat ze zich dan nóg meer betrokken 
voelen. Bovendien hebben ze op hun eigen vakgebied een hoop 
kennis en ervaring. Een bestuurder van een bedrijf of instelling kan 
echt wel een groep vrijwilligers voorzitten.” 
De meer dan driehonderd vrijwilligers opereren binnen teams. Zo 
is er het Dollardteam, het Team Ennemaborgh en het Team Buiten
plaats Noordkust. “Onze teams zijn volledig zelfstandig. De teams 
hebben een eigen bestuur, de vrijwilligers verdelen de taken onder
ling, stellen jaarplannen op en vragen er budgetten voor aan. Deze 
constructie van zelfstandige teams is uniek in Nederland.”

cursussen
Zandvliet vormt de schakel tussen de vrijwillig medewerkers en de 
rest van de organisatie. Geregeld schuift ze aan bij teamvergaderin
gen, waar vaak meer dan twintig vrijwilligers aan deelnemen. “Wij 
faciliteren”, zegt ze. “Kleding, cursussen, financiën, uitrusting, ver
zekeringen, noem maar op. We zorgen ervoor dat de medewerkers 
hun werk zo goed en ongestoord mogelijk kunnen doen. Op dit 

Vrijwillig medewerker worden? 
Kijk op pagina 21.

moment lopen er cursussen presentatietechnieken voor gidsen en 
gastgevers van de bezoekerscentra. Ook is er een cursus in voorbe
reiding om Het Groninger Landschap nog dichterbij de mensen te 
brengen en dichterbij de omgeving.”

buitenvrijwilligers 
Op het ogenblik zet het Groninger Landschap een nieuw team op, 
met zogeheten buitenvrijwilligers. “Dat zijn vrijwilligers die in 
de terreinen de handen uit de mouwen steken. Hekken maken, 
snoeien, wieden, bomen knotten, noem maar op. Veel van dit werk 
wordt uitbesteed. Met Landschapsbeheer Groningen zijn we in ge
sprek om hierin samen op te trekken. Ik denk dat we elkaar kunnen 
versterken.” 
Zandvliet houdt een warm pleidooi om vrijwillig medewerker te 
worden. “Meld je aan”, roept ze lezers op. “Je hoeft geen natuur
specialist te zijn of vlak naast een terrein te wonen: iedereen 
is van harte welkom. Vrijwilligers hebben de toekomst. Met de 
dalende natuurbudgetten worden vrijwilligers steeds belangrijker 
voor natuurorganisaties als Het Groninger Landschap. Alleen mét 
elkaar lukt het om het Groninger landschap ook in de toekomst te 
beschermen.”  

Matty Ellens: ‘We 

worden als team erg 

serieus genomen.’

Jakob Schoemaker: 

‘Op 4 mei luidt de 

klok een half uur 

lang.’

Siemie Zandvliet: 

‘Vrijwilligers zijn 

betrokken bij hun 

omgeving.’

Jakob Schoemaker

Vrijwilligers 

van molen De Lelie

Excursie bij de 

eendenkooi

Roelf Pijpker



Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

Dollard vanuit historisch perspectief

Aan het ‘einde van de wereld’, vanuit Buitenplaats Reidehoeve aan de 

Dollard, neemt Koen Köller bezoekers mee op pad. Köller is een fana-

tiek vogelaar en een wandelende encyclopedie op het gebied van het 

ontstaan en de geschiedenis van de Dollard. Die kennis deelt hij graag 

tijdens excursies naar de Punt van Reide of door Polder Breebaart. Het 

werken als gids doet hij nu ruim twaalfeneenhalf jaar. “Daar heb ik net 

een bloemetje voor gekregen”, zegt hij.

Dat bloemetje is op zijn plaats. Het is een kleine blijk van waardering 

voor het belangrijke werk dat Köller en zijn collega’s verrichten. Het 

Groninger Landschap en de Beschermers profiteren volop van de ken-

nis en ervaring die zij meebrengen op de excursies. In het geval van 

Köller is die kennis in tientallen jaren opgebouwd. “Mijn grootouders 

woonden hier in Fiemel, vlakbij Buitenplaats Reidehoeve en het huisje 

dat nu als vakantiehuisje wordt verhuurd.”

Een excursie met Köller is meer dan een wandeling om vogels en 

zee    honden te kijken. Hij probeert de natuurbeleving in een historisch 

perspectief te plaatsen. Dat doet hij onder andere door beeldend te 

vertellen over het ontstaan van het landschap: door mensenhand en 

natuurrampen. Vol overgave vertelt hij over de drie stormvloeden die 

de Eemsdelta en de Dollard maakten tot wat ze nu zijn. “Deze kennis 

maakt dat je het landschap en de natuur hier beter gaat waarderen”, 

stelt Köller. “Door de ontwikkelingen van de afgelopen eeuwen kun-

nen vogelaars hun kijkers nu richten op de steltlopers en de lepelaars 

en kunnen wandelaars zeehonden kijken vanachter de wand op de 

dijk in Fiemel.”

Varen met de Doeker

het is iets te koud voor de tijd van het jaar, maar de zon schijnt. Met 

een fleecejas is het goed uit te houden op de doeker, de fluisterboot 

van het Groninger landschap, die in de zomermaanden twee keer per 

week over het Zuidlaardermeer vaart. de opvarenden zijn in goede 

handen. schipper Willem Zevenberg zit aan het roer, terwijl gids Jan 

stevens tekst en uitleg geeft over natuur en cultuur.

de stemming is goed en wordt alleen maar beter wanneer stevens 

schuin tegenover de opstapplaats, de eerste bezienswaardigheid laat 

zien. hij wijst naar een opening in het struweel. Puntig afgeknaagde 

takjes verraden de aanwezigheid van de bevers die hier hun burcht 

hebben. “Waarschijnlijk zijn de knaagsporen het enige dat we van deze 

bevers zullen zien”, zegt hij. “Ze houden zich bij daglicht verborgen.”

het Zuidlaardermeer is een prachtig natuurgebied, dat ook door 

watersporters wordt gebruikt. de boten komen weleens vast te zitten, 

want het meer is erg ondiep. “Op veel plekken staat minder dan dertig 

centimeter water”, vertelt Zevenberg in de boot. Vastlopen zal hem 

niet snel gebeuren. enerzijds kent hij het Zuidlaardermeergebied op 

zijn duimpje, anderzijds is de doeker, een uitstekend onderhouden 

Giethoornse punter, gebouwd voor ondiep water. “We hebben maar 

een halve meter water nodig onder de kiel.”

Op het water vormen stevens en Zevenberg een perfect team. Op de 

boeg zit ook scheepshond sally. net als de opvarenden geniet ze van 

de laatste zonnestralen, als de boot het kanaal bij Wolfsbarge opvaart. 

in de vogelkijkhut geeft stevens niet alleen uitleg over wat hier 

rondvliegt. hij vertelt ook hoe het natuurgebied tot stand kwam en 

hoe het wordt beheerd. de deelnemers luisteren geboeid en genieten 

ondertussen van het landschap en de avondzon. Terwijl de doeker 

koers zet naar het opstappunt maakt stevens de bezoekers weer 

attent op de knaagsporen langs de oever. en dan, terwijl iedereen naar 

de ingang van de beverburcht tuurt, toont de bewoner van de burcht 

zich verderop in het water. “de bever is toch wel hét hoogtepunt van 

onze excursie”, zegt Zevenberg. Bij het aanmeren worden stevens en 

Zevenberg uitbundig bedankt door de opvarenden. Ze hebben hen 

een heerlijke avond bezorgd met mooi weer, mooie verhalen en een 

Zuidlaarder bever op de koop toe.

Willem Zevenberg: 

‘De bever is hét 

hoogtepunt van 

onze excursie.’

Gidsen geven activiteiten kleur. Gedreven en met passie leiden ze mensen rond in landgoederen, 
molens en natuurgebieden. Voor Het Groninger Landschap zijn maar liefst tweehonderd gidsen actief. 
Met elkaar organiseren ze bijna driehonderd activiteiten per jaar, die worden bezocht door meer dan 
vijftienduizend deelnemers. Uit de gidsenpool komen in dit artikel een aantal vrijwilligers aan het 
woord. Zij vertellen over hun drijfveren en activiteiten. Grote gemene deler: hun liefde voor cultuur 
en natuur, die ze graag willen overbrengen.

Geen excursie zonder Gids
V i J f T i e n d u i Z e n d  M e n s e n  r O n d l e i d e n
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Met de huifkar naar de noordkust

In de zomer op iedere zondag neemt tractorchauffeur Klaas Oosterhof 

groepen bezoekers mee in de huifkar, naar de zeedijk boven Pieter-

buren. Oosterhof rijdt een jaar of negen op de tractor, nadat hij als 

melkrijder met de vut ging. “Ik was al lid van Het Groninger Landschap 

en heb me opgegeven naar aanleiding van een oproep in het blad.” 

De huifkar biedt plaats aan twintig mensen die met chauffeur en gids 

Oosterhof de noordkust verkennen. “Ik begin achter de buitenplaats 

waar ik vertel over de verdwenen borg Huis ten Dijke. Daarna vertel ik 

over de Kerstvloed van 1717, die hier heeft huisgehouden. We eindigen 

op de zeedijk, waar we naar de Klutenplas gaan, of naar het monu-

ment.” 

Willem Zevenberg

Gidsen geven activiteiten kleur. Gedreven en met passie leiden ze mensen rond in landgoederen, 
molens en natuurgebieden. Voor Het Groninger Landschap zijn maar liefst tweehonderd gidsen actief. 
Met elkaar organiseren ze bijna driehonderd activiteiten per jaar, die worden bezocht door meer dan 
vijftienduizend deelnemers. Uit de gidsenpool komen in dit artikel een aantal vrijwilligers aan het 
woord. Zij vertellen over hun drijfveren en activiteiten. Grote gemene deler: hun liefde voor cultuur 
en natuur, die ze graag willen overbrengen.

Excursie Punt van Reide Huifkar bij Klutenplas



Gidsen van kinderen

Wat geeft nog meer voldoening dan het gidsen bij excursies van 

het Groninger landschap? het gidsen van kinderen, weet emma 

Zorgdrager. Zij verzorgt sinds zeven jaar jeugdexcursies en -activiteiten 

in het leekstermeergebied en het Westerkwartier. “het moet leuk en 

boeiend zijn”, zegt Zorgdrager. “dat is voor kinderen veel belangrijker 

dan exact te weten welk beestje in het net zit of van welk dier het bot is 

dat uit de uilenbal komt. als het leuk is, dan komt de kennis vanzelf.”

kennis was voor Zorgdrager de reden waarom ze gids werd. “ik wilde 

meer van vogels weten en deed daarom mee aan een excursie van het 

Groninger landschap. de gids vertelde dat hij en zijn collega’s mij veel 

wilden leren, maar dan moest ik ook zelf gaan gidsen. Zo ben ik bij het 

team leekstermeer gekomen.”

het animo bij de jeugd is groot. Onder begeleiding kunnen ze slootje 

vissen, uilenballen uitpluizen en vogelkastjes maken en ophangen. in 

het voorjaar en de zomer worden de activiteiten vaak georganiseerd 

voor schoolkampen. leuke belevenissen zijn er volop, ook voor de 

gidsen van dienst. “Bij het uilenballen pluizen wilde één van de meisjes 

de ballen niet aanraken, omdat ze zeker wist dat het poep was. Pak dan 

maar een ander balletje, zei ik toen. dat heeft ze toen gedaan. Bij het 

slootje vissen, was een meisje onder de indruk van het schrijvertje dat 

ze had gevangen. ‘die kan goed zwemmen, hij heeft vast zwemdiploma 

a’, zei ze.” Zorgdrager merkt wel dat leerlingen van middelbare scholen 

moeilijker zijn te bereiken. “Maar met veel leuke en boeiende natuur-

belevenissen op jonge leeftijd, komt die interesse later weer terug.”

Gek op Ewsum

Gidsen dick Wijchgel en kees Geut kijken uit over de donjon van 

ewsum. het is het laatst overgebleven onderdeel van de oor spronke-

lijke borg. de twee gidsen vinden het oprecht jammer dat de borg niet 

meer bestaat. “in de 19e eeuw is de borg in de uitverkoop gezet door de 

laatste bewoner”, zegt Wijchgel met een bijna verbolgen toon in zijn 

stem. Toch zijn ze het erover eens dat er volop fraais is overgebleven. 

het landgoed ziet eruit om door een ringetje te halen. dat is te danken 

aan de inzet van de mensen van WerkPro die de tuinen en gebouwen 

piekfijn onderhouden. Over de bloemen en planten kunnen Wijchgel en 

Geut niet veel vertellen. Geut: “Gelukkig kunnen we daarvoor terug-

vallen op kees Groenendijk. hij weet alles over de tuinen.” 

sinds kort geven Wijchgel en Geut rondleidingen over het terrein. een 

bezoek aan ewsum is een tocht door de geschiedenis van de strijd 

tussen Groningen en Ommelanden. een geschiedenis die voor ewsum 

in de 14e eeuw begint. Geut vertelt er vol vuur over. hij maakt er geen 

geheim van dat hij graag mensen uit de buurt rondleidt. “die kennen de 

plaatselijke geschiedenis. ik kan dan zonder erover na te denken oude 

plaatsnamen en Groningse woorden gebruiken.” Maar iedereen is wel-

kom, benadrukt hij. “hebben we bezoekers van buiten de provincie of 

zelfs uit het buitenland, dan vertellen we extra achtergrondinformatie. 

hoe dan ook, is het een verhaal van oorlog en geweld, van bedrog en 

van boeren die in een rijke familie trouwden voor eigen gewin.”

Wijchgel en Geut zijn lid van de historische Vereniging Middelstum. 

Vanuit die interesse zijn ze gek op ewsum. de liefde voor dit fraaie 

landgoed was hun drijfveer om gids te worden. hun excursies bevat-

ten wetenswaardigheden waar je zelfs met het geschiedenisboek voor 

je, niet snel achter komt. als tip geeft het tweetal mee dat het zeker 

de moeite waard is het landgoed bij volle maan om middernacht te 

bezoeken. Wijchgel: “Volgens de overlevering rijdt Onno van ewsum 

dan te paard over de oprijlaan. hij heeft nooit afscheid kunnen nemen 

van zijn bezit.”

Emma Zorgdrager: 

‘Het moet leuk en 

boeiend zijn.’

Het Groninger Landschap is altijd op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Wilt u een steentje bijdragen, 

vul dan deze bon in.

WoRd VRIJWILLIGER Van hEt GRonInGER LandSchaP
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beeld, in verschillende soorten en maten, 
zoals snavelzegge, draadzegge en blauwe 
zegge. De groene sprieten van zegges lijken 
op doodgewone grasplanten, maar zijn het 
zeker niet. Ze zijn kritischer, en dus zeldza
mer. Kleurrijker zijn de gele boterbloemen 
en het moeraskartelblad met zijn lichtpaar
se bloemen. Er staat ook knolrus, veenpluis 
en waterviolier, levende bewijzen dat dit 
natuur uit de buitencategorie is. 
Dat de zeldzame planten juist hier groeien, 
is geen toeval. Rond de eeuwwisseling 
heeft Het Groninger Landschap dit kleine 
perceel afgeplagd. Machines schraapten de 
bovenste humuslaag eraf. Een voedselarme 
bodem bleef achter, een ideale ondergrond 
voor zeldzame planten. De bodem blijft 

Wie het klaphekje bij binnenkomst van de 
Oosterpolder opent, betreedt een onalle
daags stukje Groningen. Misschien wel één 
van de meest bijzondere percelen van Het 
Groninger Landschap. Het is klein  nog 
geen tweehonderdvijftig meter lang en zes
tig meter breed  maar uiterst waardevol. 
Een leek loopt er zo voorbij. Begrijpelijk. De 
weilanden links en rechts van het pad ogen 
nagenoeg identiek. Beide staan vol met 
planten. Een opdracht: bekijk de percelen 
goed, en ontdek de verschillen. Links wint 
duidelijk op natuurpunten. Wie namelijk 
goed kijkt, ziet links meer kleur en variatie, 
dus meer plantensoorten. Sterker nog: het 
is een botanische briljant, waar tientallen 
zeldzame planten groeien. Zegges bijvoor

Bewoners van de Harense wijk Oosterhaar mogen van geluk 
spreken. Vlak naast hun wijk ligt het mooie natuurgebied de 
Oosterpolder, waardoor deze wandeling van circa 2,5 kilometer 
voert. De wandeling start aan het einde van de Oude Middelhorst. 
Onderweg ligt een natuurparel: een geplagd weiland bomvol 
bijzondere planten.

Klein maar waardevol   

o
P

 P
a

d

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman, KINA
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Gids worden?  
Kijk op pagina 21.



o Ja, ik wil vrijwilliger worden van Het Groninger Landschap

Welke activiteit(en) lijkt u interessant: 

o activiteiten organiseren

o Peilbuisopnemen

o Jeugdboswachter

o Gastheer/-vrouw in bezoekerscentrum

o Veldwaarnemingen verzamelen

o Bestuurder

o Molenaar / molengids

o schoolklassen begeleiden

o Buitenvrijwilliger

Het Groninger Landschap is altijd op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers. Wilt u een steentje bijdragen, vul dan deze bon in. 
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naam

adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

e-mail

stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

Postzegel mag, maar hoeft niet. 
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de Oosterpolder het geval. Sinds een paar 
jaar kan Het Groninger Landschap er zelf 
de waterkraan aan en uitzetten. Dat maakt 
een natuurlijk waterpeil mogelijk. Net 
als in de ‘echte’ natuur gaat ’s winters het 
waterpeil in de Oosterpolder omhoog. Dan 
is het er nat en zompig. De weilanden staan 
plasdras of zelfs helemaal blank. Ideaal 
voor watervogels. Kuifeenden, tafeleenden, 
ganzen: op de plassen wemelt het ervan. 
Na de winter zakt het peil langzaam. De 
plassen drogen op, zodat een slikkig gebied 
ontstaat waar weidevogels van profiteren. 

Regenwater 
Een halve meter verschilt het waterpeil. 
Lang geleden was het verschil veel extre
mer. Steeg het peil in de Hunze, die destijds 
langs het terrein kronkelde, dan stroomde 
de beek over en zette het Hunzewater het 
gehele beekdal blank. De Oosterpolder 
stond dan onder water, net als de naastge
legen Onner en Oostpolder. De Hunze is 

arm, omdat Het Groninger Landschap het 
grasland ieder jaar in augustus laat maaien. 
Het maaisel wordt afgevoerd. 

Waterkraan 
Terug naar het klaphekje. Kijken we naar 
rechts, dan zien we ook daar planten. 
Prachtige exemplaren zelfs, zoals koningin
nekruid, gele waterkers en zompvergeet
mijnietje. En planten als wilgenroosje en 
grote kattenstaart. En toch is het linker
perceel waardevoller. Waarom? Omdat 
voedselarm schaars is. Voedselrijke natuur 
hebben we in Nederland in overvloed. Door 
het overmatige gebruik van kunstmest 
is de bodem in grote delen van het land 
doordrenkt met voedingsstoffen. Een feest 
voor landbouw, brandnetels en pitrus, 
maar moeraskartelblad moet er niets van 
hebben. De plant is een pietjeprecies. Ze 
verkiest niet alleen een arme bodem, maar 
voelt zich alleen thuis in terreinen die ‘s 
winters onder water lopen. Ook dat is in 

inmiddels beteugeld, ingedamd en vast
gesnoerd. Met man en macht. Maar nu de 
Hunze doet wat we willen, missen we de 
dynamiek. Verderop, langs het Drentse Diep, 
het deel van de Hunze tussen het Zuidlaar
dermeer en de stad Groningen, geeft Het 
Groninger Landschap het Hunzewater weer 
de ruimte. In de Onner en de Oostpolder 
mag het beekwater over de oevers stromen. 
In de Oosterpolder houdt Het Groninger 
Landschap het beekwater juist buiten. 
Het Hunzesysteem wordt er nagebootst 
met behulp van regenwater. Oorzaak is de 
waterkwaliteit. Ook al is de kwaliteit van 
het Hunzewater de afgelopen periode sterk 
verbeterd, toch is het water nog te voed
selrijk. Eén keer overstromen, en kritische 
planten verdwijnen als sneeuw voor de zon. 
Aan de zuidzijde van het Zuidlaardermeer 
gebeurde dat recent. Tot voor kort groeide 
daar het zeldzame hoogveenveenmos. Het 
hoogwater van vorig jaar januari werd de 
plant fataal. HAREN
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HET GRONINGER LANDSCHAP IS OP ZOEK NAAR:

ENTHOuSIaSTE VrIjWIllIG 
MEDEWErKErS 

in deze Golden raand zit een bon, waarmee 

u zich kunt opgeven. Vink één of meerdere 

taken aan. u verplicht zich tot niets. siemie 

Zandvliet, coördinator medewerkerszaken, 

zal contact met u opnemen om uw wensen 

en mogelijkheden door te nemen. in overleg 

met het team beslist u uiteindelijk zelf, 

hoe vaak en bij welke taken u wilt worden 

ingezet. heeft u vragen, dan kunt u bij siemie 

Zandvliet terecht: tel.: 050-3135901, email: 

s.zandvliet@groningerlandschap.nl. 

Wij zoeken medewerkers voor de volgende 

functies:

activiteiten organiseren

Vind je het leuk om bezoekers wegwijs te 

maken in het mooie Groningse landschap? 

Meld je dan aan als gids. Gidsen zijn er bin-

nen het Groninger landschap in alle soorten 

en maten: van gidsen van jeugdactiviteiten 

tot natuurexcursies, van rondleidingen op 

landgoederen tot schippers op boten. een 

aantal teams is ook druk doende met het 

begeleiden van schoolklassen.

Peilbuisopnemers

Wil je op gezette tijden een mooie wandeling 

maken door een terrein van het Groninger 

landschap? Word dan peilbuisopnemer, 

waarbij je onderweg de waterstanden no-

teert. leuk én zinvol voor het beheer van het 

natuurgebied.

jeugdboswachters

Ben je tussen de twaalf en achttien jaar en 

gek op de natuur? Meld je aan als jeugdbos-

wachter. dan help je bij het monitoren van 

dieren en planten, het beheren van de land-

goederen en het organiseren bij evenemen-

ten. er zijn nog een paar gebieden, met name 

in het Westerkwartier, waar we jeugdbos-

wachters kunnen gebruiken.

Gastheren/-vrouwen in bezoekerscentra

Vind je het leuk om bezoekers te begeleiden 

in één van de drie bezoekerscentra? Wordt 

dan gastheer/-vrouw en run één of meer dag-

delen per maand zelfstandig het centrum. Je 

heet bezoekers welkom, houdt een oogje in 

het zeil in de tentoonstellingsruimten, runt 

het winkeltje en beantwoordt vragen. 

Veldwaarnemingen verzamelen

Word je enthousiast van plantengroei, 

vlinders, libellen of vogels? help dan om 

de natuur in de natuurterreinen in kaart te 

brengen. het Groninger landschap heeft 

veldwaarnemingen nodig om het natuurbe-

heer te toetsen.

Bestuurders

heb je zin om mee te helpen een team te 

laten draaien? Geregeld komt er een plaats 

vacant voor bestuursfuncties zoals voorzit-

ter, secretaris en penningmeester.

Molenaars en molengidsen

Wil je actief zijn bij een molen? Meld je dan 

Deze Golden Raand staat boordevol verhalen over de vrijwillig 
medewerkers van Het Groninger Landschap. Bent u geraakt door het 
aanstekelijke enthousiasme, en wilt u zelf een bijdrage leveren, dan 
kan dat. Graag zelfs. Enthousiaste nieuwe medewerkers die zich in 
willen zetten voor één van onze teams van vrijwillig medewerkers 
binnen Het Groninger Landschap, zijn van harte welkom. 

       
www.groningerlandschap.nl
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Veenmossen
Wat in het waardevolle perceel ook groeit, is 
veenmos. Her en der ligt het als groene kus
sentjes op de grond. Op het eerste gezicht 
geen bijzonder aantrekkelijk gezicht. Maar 
fascinerend is de plant zeker. Er bestaan 
meer dan honderd soorten, waarvan er hier 
zeven zijn gevonden. Dat is veel. Veenmos
sen herkennen is specialistenwerk. De mi
nieme verschillen zijn enkel met een micro
scoop te ontdekken. Bijzonder aan veenmos 
is dat het water opzuigt, wel vijfentwintig 
keer zijn eigen gewicht. De plant groeit van 
boven aan, aan de onderkant sterft het af. Zo 
ontstaan bulten, alsmaar groter, totdat het 
alles heeft overwoekerd. Weinigen besef
fen de waarde van dit plantje voor ons land. 
Nederland is erdoor gevormd. Letterlijk. 
Steden als Amsterdam staan nog steeds 
bovenop een dikke laag veen. Maar ook 
figuurlijk. Eeuwenlang was turf  oftewel 
gedroogd veen  dé energiebron van ons 
land, vergelijkbaar met de olie van nu. De 
petgaten, de mijnen van destijds, liggen als 
stille getuigen in de Oosterpolder. Ze zijn 
intussen dichtgegroeid en overwoekerd met 
essen. Waar in het verleden de veenarbei
ders zwoegden, staan nu de bomen schots 
en scheef in de zompige bodem. Aan de 
overzijde van de Dr. E.H. Ebelsweg, in de 
 Onnerpolder, heeft Het Groninger Land
schap recent een aantal nieuwe petgaten 
laten uitgraven. Een stap terug in de tijd. 

Gebeurt er verder niets, dan staat er over 
vijftig jaar weer bos. De petgaten trekken 
vogels aan. Blijkbaar was dat vroeger ook 
het geval. ‘Vogelboschjes’, heet het gebied op 
oude kaarten. 

Statige borg
In de tijd van de turfwinners stond in de 
naastgelegen wijk Oosterhaar een statige 
borg, de Mickelhorst geheten. De Ruigelaan, 
onderdeel van de wandeling, was één van 
de toegangswegen. De borg stond hoog en 
droog. Op een zogeheten horst, vandaar de 
naam. Eromheen lag een dik pakket veen. 
Ook al is de borg rond 1860 afgebroken, 
toch is het verleden hier niet totaal ver
dwenen. Straatnamen verwijzen ernaar, 
zoals het Jufferspad en het Jonkerspad. 
Ook de eendenkooien, die hoorden bij de 
Mickelhorst, staan er nog. Met eenden
kooien maakten de borgeigenaren de 
‘waardeloze’ natte grond nog enigszins 
rendabel. De gevangen vogels gingen in de 
verkoop. De eendenkooi in de Oosterpolder, 
die momenteel als strooiveld dient voor 
het crematorium, is als kooirelict bewaard 
gebleven. Er staan fraaie eikenbomen, 
zwarte elzen en sleedoorn. De vogels die 
deze herfst in de zompige Oosterpolder 
neerstrijken, hoeven niet bevreesd te zijn. 
Zij vallen niet ten prooi aan de kooiker, 
maar mogen ongestoord de waardevolle 
planten van de Oosterpolder begrazen. 
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aan als molenaar of molengids. Molenaar 

worden vergt een lange opleiding. Molengid-

sen krijgen een korte cursus van het Gronin-

ger Molenhuis. Bij sommige molens zijn ook 

bakkers en onderhoudsploegen actief.

Schoolklassen begeleiden

Vind je het leuk om de verwondering van 

kinderen te zien? help dan met het opzetten 

en/of begeleiden van schoolklassen. een aan-

tal teams zet een scholenprogramma op. 

Buitenvrijwilligers

Wil je de handen uit de mouwen steken in de 

natuur? help ons dan als buitenvrijwilligers 

met snoeien, snoeien, wieden, bomen knot-

ten en andere werkzaamheden.

Wij vragen van u:
- Enthousiasme voor natuur en cultuur-

historie

Wij bieden:
- Prettige collega’s om mee samen te 

werken
- Een leuk team, waarin de leden veel 

eigen verantwoordelijkheid hebben
- Instructie en opleiding
- Verzekering
- Onkostenvergoeding
- Jaarlijks een dag voor alle vrij willigers 

van Het Groninger Landschap



Hoe bijzonder monitoren is, ervaren we 
half juni. Het is zaterdagochtend, acht uur 
‘s ochtends. In de Oostpolder lopen Els 
Heijman en Hein Alting, beide vrijwilli
ger van Het Groninger Landschap. De zon 
schijnt, de weidevogels jubelen. Hoog in 
de lucht zingen veldleeuweriken, grutto’s 
en tureluurs vullen het vogelconcert aan. 
“Hoor je dat?” zegt Heijman plots. “Kloktik
ken heet dat, het typische geluid van een 
watersnip.” De snip scheert voorbij, met 
een snelle vleugelslag. Heijman is ver
heugd. “De watersnip is nieuw voor ons. 
De vogel broedt hier dankzij de vernat

ting.” Wat Heijman en Alting hier doen? Ze 
brengen de weidevogels in kaart. Nauw
gezet, elke keer op exact dezelfde wijze. 
Alting: “Dit is ons zesde jaar op rij. Tijdens 
het broedseizoen gaan we vijf ochtenden 
op stap, telkens dezelfde route. Anderhalf 
uur duurt ons rondje. We gaan altijd, weer 
of geen weer. Dit voorjaar werkte het weer 
niet altijd mee. We hebben in de kou gelo
pen, met stromende regen. Door het weer 
begon het broedseizoen laat, wel drie tot 
vier weken later dan normaal.” Ze kennen 
het terrein inmiddels door en door. Diverse 
keren valt het woord ‘ons’. “Daar zijn onze 

kuifeenden”, zegt Alting halverwege de 
wandeling. “Dit is ons gebied, ons territo
rium, zeggen we wel eens”, vult zijn collega 
aan. Ze genieten zichtbaar. “Dit is toch 
prachtig. Al die vogels om je heen. Zo klonk 
het platteland vroeger, toen ik jong was. 
Alleen de patrijzen mis ik.” 

datumgrenzen 
Onderwijl tekent Heijman de waarnemin
gen in op een kaart. De graspiepers, de gele 
kwikstaarten, de tureluurs: allemaal krijgen 
ze met potlood een code. De drie schol
eksters, die voor onze voeten wegrennen, 
niet. “Die zijn al klaar met broeden. Elke 

Veldwaarnemingen verzamelen is liefdewerk oud papier. Wat we 
in Nederland weten over wat er buiten groeit en bloeit, hebben 
we grotendeels te danken aan vrijwilligers, die - weer of geen 
weer - de natuur intrekken om natuurgegevens te verzamelen. 
Afgelopen voorjaar zagen zij de natuur laat op gang komen. De 
broedende vogels, de vlinders: door het slechte weer begon het 
seizoen drie tot vier weken later dan normaal. 

VRIJWILLIG dE natuuR In 
kaaRt bREnGEn
Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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soort heeft zijn eigen broedtijd. De wulp 
als eerste, die begint al half maart. De gele 
kwikstraat begint pas een maand later met 
eieren leggen.” Territoria intekenen blijkt 
niet eenvoudig. Niet alleen het herkennen 
van weidevogels en datumgrenzen spelen 
een rol, ook of de weidevogel ‘territoriaal 
gedrag’ vertoont. “Neem de grutto boven 
ons, die is enorm aan het alarmeren. Dan 
heeft hij jongen”, legt Heijman uit. Thuis 
voert ze alles in op de computer. Die gaat 
dan aan het einde van het broedseizoen re
kenen, en bepaalt hoeveel territoria er van 
welke vogels zijn. “Dat scheelt een hoop 
werk. Vroeger deed ik alles met de hand.” 
Heijman en Alting opereren niet alleen. In 
heel Nederland lopen honderden vrijwil
ligers hun ronde, al vele jaren. Zo wor
den trends zichtbaar, en weten we dat de 
landelijke weidevogelstand schrikbarend 
afneemt. Voor de Oostpolder is Heijman 
niet ontevreden. “Het beweiden werpt zijn 
vruchten af. Ook het vernatten van percelen 
doet de weidevogels goed.” 

beheerplannen
In heel Groningen verzamelen tientallen 
vrijwilligers natuurgegevens voor Het Gro
ninger Landschap. Niet alleen van weidevo
gels, ook van planten, vlinders, zoogdieren, 
insecten, noem maar op. Elders in deze 
Golden Raand vertelt Matty Ellens over de 
braakballen die ze bijna dagelijks pluist. In 
datzelfde artikel zijn Anton en Jannie van 
Hemmen enthousiast over het opnemen 
van waterstanden in het Rietdiepgebied. 
Al deze gegevens komen terecht bij Bert 
Speelman, medewerker beheeradministra
tie van Het Groninger Landschap. Hij slaat 
ze op, digitaal. In zijn computer bevindt 
zich inmiddels een duizelingwekkende 
hoeveelheid natuurwaarnemingen. Een 

kostbare schat, stelt hij. “Veldwaarnemin
gen zijn van wezenlijk belang. Zonder die 
data kunnen we niet beoordelen of we onze 
natuurdoelen realiseren. Voor al onze ter
reinen stellen we beheerplannen op, met 
doelen voor de komende achttien jaar. Om 
de zes jaar evalueren we. Maar dan moeten 
we wel weten wat er groeit en bloeit.” 
Voor het monitoren is Het Groninger Land
schap grotendeels afhankelijk van vrijwilli
gers. Speelman roemt de kennis en het en
thousiasme van de veldmedewerkers. “Daar 
zitten ware natuurspecialisten bij, die alles 
weten van mossen of nachtvlinders. Echt 
onbetaalbaar, wat zij aan data verzamelen. 

Voor veel monitoringswerk hoef je trou
wens geen specialist te zijn. En mocht het 
nodig zijn, dan verzorgen we cursussen om 
de kennis bij te spijkeren.”

Geduld en getuur
Een gedreven veldwaarnemer is Ko Veld
kamp, vrijwilliger bij het Dollardteam. Hij 
is vaak in de Kiekkaaste en in de vogelkijk
hut bij Polder Breebaart te vinden. Daar 
inventariseert hij vogels en leest hij ringen 
af. Een geduldklus. “Turen en nog eens 
turen door mijn telescoop. Urenlang, totdat 
ik de codes heb ontcijferd en opgeschre
ven. Hartstikke leuk werk. Vijftien jaar doe 
ik het inmiddels. Hoeveel ringen ik heb 
afgelezen? Dat loopt in de tienduizenden.” 

Mooi weer-monitoren

Wilma slobbe heeft het goed geregeld. Waar 

de weidevogeltellers vroeg in de ochtend, 

en zelfs bij slagregens op stap gaan, mag zij 

alleen bij mooi weer naar buiten. keiharde 

arbeidsvoorwaarden: de zon moet schij-

nen, geen harde wind, geen regen en een 

temperatuur boven de zeventien graden 

celsius. slobbe telt namelijk vlinders, en 

die vliegen alleen dan. Menig telronde ging 

afgelopen voorjaar niet door. “het was een 

slecht vlindervoorjaar. april en mei waren 

erg koud en nat”, zegt slobbe. het vlinderen 

gebeurt door een team van acht vrijwilligers. 

Bij toerbeurt lopen ze met z’n tweeën een 

vaste route. “Onderweg schrijven we op 

welke vlinders we tegenkomen. We noteren 

de soort en de hoeveelheid. een vlindernet 

nemen we mee, maar we vangen alleen als 

we een vlinder niet herkennen. dat gebeurt 

weinig. Zo moeilijk is het niet. Je hebt het vrij 

snel onder de knie. Bovendien hebben we al-

lemaal een vlindercursus gevolgd.” achttien 

vlindersoorten staan op de totaallijst, waar-

van het bruin zandoogje volgens slobbe het 

meest voorkomt. het is een karakteristieke 

vlinder voor het zandige terrein. “soms vlie-

gen wolken van zandoogjes en koevinkjes 

door elkaar. niet te tellen. Welke vlinders je 

ziet, verschilt sterk per periode. het oranje-

tipje en de citroenvlinder vliegen vroeg in 

het voorjaar. koevinkjes komen pas in de 

zomer.” het monitoren gebeurt onder meer 

in het kader van een vlinderconvenant, dat 

het Groninger landschap als één van vele 

partijen begin deze eeuw ondertekende. 

Els Heijman: ‘Dit 

is ons gebied, ons 

territorium.’

Wilma Slobbe: ‘We 

hebben allemaal 

een vlindercursus 

gevolgd.’

Wulp

Wilma Slobbe

Els Heijman (l) en 

Hein Alting

Grutto

Bruin zandoogje



 

voor waarin we de afgelopen excursies 
evalueren en de komende excursies voor
beschouwen. Met zo’n kleine club ben je 
heel effectief bezig. Andere teams zijn een 
stuk groter. Als voorzitter ben je dan druk 
doende met de organisatiestructuur. Voor 
hen is het veel lastiger om even snel met 
het hele team te vergaderen.”

Geen protocollen
Toen Sekeris als vrijwilliger bij team Leek
stermeer kwam, had de toenmalige voorzit
ter de taak tijdelijk op zich genomen. Drie 
jaar geleden nam Sekeris het stokje over. 
Hij heeft er nooit spijt van gekregen. “Het 
is belangrijk om als voorzitter niet in pro
cedures en protocollen te verzanden. We 
hebben als team een praktische insteek en 
krijgen gelukkig van Het Groninger Land
schap grote vrijheid in het nemen van be
slissingen. Natuur blijft onze core business. 

“Als je zelf het veld niet ingaat, moet je 
geen voorzitter worden van een vrijwilli
gersteam.” Peter Sekeris, voorzitter van het 
vrijwilligersteam Leekstermeer, is hier stel
lig in. “Heb je geen affiniteit met de natuur 
of met cultuur, dan kun je niet meewerken 
aan het ontwikkelen van programma’s 
en excursies of begrijpen welke zaken de 
andere teamleden bezighouden.” Zelf is hij 
een groot liefhebber van de natuur rond het 
Leekstermeer. Gek op vogels, maar vooral 
gefascineerd door libellen.
Het team Leekstermeer is klein met twaalf 
vrijwilligers. Sekeris: “Met deze groep 
kunnen we net aan onze excursies beman
nen. Maar dan moet er niets misgaan. 
Ons team kan nog wel wat vrijwilligers 
gebruiken.” Als voorzitter ziet Sekeris dat er 
ook voordelen aan een klein team kleven. 
“Iedere twee maanden komen we bij elkaar 
in Lettelbert. Ik zit dan een vergadering 

Bij vrijwilligerswerk voor Het Groninger Landschap denken veel 
mensen aan het gidsen van excursies. Maar ook binnenshuis 
wordt belangrijk werk verzet. Dat ook de bestuurlijke taken veel 
voldoening opleveren, weet Peter Sekeris, voorzitter van het 
vrijwilligersteam Leekstermeer.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

Als voorzitter van het team heb je de taak 
om de onderlinge sfeer goed te houden. 
Zijn er problemen, dan voel ik me medever
antwoordelijk om de scherpe kantjes eraf 
te krijgen. Daarnaast probeer ik richting 
te geven aan overstijgende onderwerpen, 
zoals werving, selectie en begeleiding van 
nieuwe vrijwilligers.”

aspirant bestuurders
Het Groninger Landschap zoekt vrijwilli
gers. Als het aan Sekeris ligt, zitten daar ook 
liefhebbers bij die niet alleen graag het veld 
intrekken, maar ook affiniteit hebben met 
organiseren en besturen. Voor die aspirant 
bestuurders heeft hij een belangrijke bood
schap: “Bedenk dat je allemaal vrijwilliger 
bent. Je bent als voorzitter geen leiding
gevende, maar eerder een bindende factor 
met een goed gevoel voor verhoudingen en 
een talent voor het oplossen van proble
men. Maar uiteindelijk draait het allemaal 
om het team. Je spant je immers gezamen
lijk in om mensen een mooi programma 
met spannende excursies te bieden.”

‘natuuR bLIJft 
onzE coRE buSInESS’

P e T e r  s e k e r i s ,  V O O r Z i T T e r  V a n  l e e k s T e r M e e r T e a M : 
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Ook de natuur in kaart brengen? 
Kijk op pagina 21.

Bestuurder worden? 
Kijk op pagina 21.

reeën kijken

het Zuidelijk Westerkwartier is een 

houtsingellandschap. daar horen reeën in 

thuis. Martha van der Veen, vrijwilliger van 

Team Zuidelijk Westerkwartier, houdt ze 

in de gaten, net als de andere zoogdieren. 

eekhoorns, konijnen, hazen: alles schrijft 

Van der Veen op tijdens haar wandelingen 

door coendersborch, iwema steenhuis 

en andere bospercelen van het Groninger 

landschap. elke donderdag loopt ze een 

ronde, samen met haar teamgenoot. “We 

genieten. Geweldig vind ik het. ik ben een 

Dankzij Veldkamps getuur en geduld, we
ten we niet alleen welke vogels er zitten, 
maar ook waar ze vandaan komen en waar 
ze heen vliegen. Zo blijken veel Breebaartse 
kluten in Spanje geringd. Van de brand
ganzen komt een gedeelte uit Spitsbergen, 

en een deel uit Siberië. Speciale voorkeur 
heeft Veldkamp voor de lepelaars. “Daar 
trek ik altijd een uurtje voor uit. In Polder 
Breebaart lees ik er jaarlijks zo’n tweehon
derd af. Sommige lepelaars kom ik al zeven 
jaar achter elkaar tegen.” Omdat hij er toch 
geregeld zit, zorgt Veldkamp dat de kijkhut
ten schoon blijven. “Ik heb die taak op me 
genomen. Het was er vaak een rommeltje. 
Mensen lieten er rotzooi achter. Ik haal er 
elke keer even de veger door.”
Veldkamp heeft Polder Breebaart zien 
veranderen. Toen hij vijftien jaar geleden 
als vrijwilliger begon, was het nog grasland. 
Nadat het zeewater door de dijk de pol
der binnenstroomde, transformeerde het 
gebied. “Fantastisch. Het aantal steltlopers 
nam enorm toe. Mijn ringgegevens geef ik 
door aan diverse instanties. Later krijg ik 
dan terugmeldingen. Mijn goudplevier is 
bijvoorbeeld gezien bij Parijs.” 

nestkasten
Ringen doet Veldkamp zelf niet. René 
Oosterhuis wel, vooral in het Zuidelijk 
Westerkwartier. Naast zijn baan als rayon
beheerder bij Het Groninger Landschap is 
Oosterhuis ook een fanatieke vrijwilliger. 
Een kleine greep uit het vrijwilligerswerk: 
hij vangt vogels met mistnetten om ze 
te ringen, hij brengt net als Heijman en 
Alting broedvogels in kaart en hij bekijkt 
dagelijks minstens twaalfhonderd foto’s, 
gemaakt met een camera. Op de foto’s zoekt 
hij naar geringde huismussen. “Mijn werk 
en vrijwilligerswerk lopen een beetje in 
elkaar over. Ik weet soms niet waar het ene 
begint, en het andere ophoudt”, zegt hij. 
Bijzonder is Oosterhuis’ nestkastenproject 
in Nanninga’s Bos. Vijftig hangen er, die hij 
met zijn vader in het broedseizoen elke tien 
dagen controleert. “Er broeden koolmezen, 
pimpelmezen en bonte vliegenvangers. We 
kijken naar het broedsucces. Alles noteren 
we: wanneer ze broeden, hoeveel eieren, 
broeden ze één of twee keer. Omdat dit 
project loopt in heel Nederland kan ik de 
gegevens vergelijken met bossen elders. 
De kwaliteit van het bos blijkt goed. Als 
beheerder ben ik daar blij mee. Het geeft 
aan dat het natuurlijk bosbeheer, met veel 
variatie en dood hout, succesvol is.” Ook 
Oosterhuis merkte de late start van het 
broedseizoen. “Wel drie tot vier weken”, 
schat hij in. “De eerste lading zangvogels is 
inmiddels uitgevlogen. Maar ze gooien het 
bijltje erbij neer, en beginnen geen tweede 
leg. Een kleiner aantal koolmezen gaat de 
winter in. Grote kans dat onze vrijwilligers 
volgend jaar minder koolmezen aantreffen 
tijdens het tellen van broedvogels.” 

echt buitenmens, als klein meisje al.”

Over de zoogdieren heeft ze goed nieuws: 

“Met de reeën gaat het bijzonder goed. Voor 

de rayonbeheerder houden we een vinger 

aan de pols. neemt het aantal reeën af, dan 

krijgt hij dat meteen te horen en kan hij daar 

zijn voordeel mee doen.” haar liefde voor 

de natuur wil ze graag delen met anderen. 

daarom is ze tevens gids bij het team. 

“Tijdens excursies weet ik precies waar de 

zoogdieren zitten. Ze zijn precies op tijd, zeg 

ik dan. We hadden ze besteld.” 

Polder Breebaart

Reekalf

Koolmees



Dertien jaar was Sietse Pot toen hij in 1980 voor het eerst op de mo
len Fram in Woltersum kwam. Een paar dagen later was hij er weer 
en na een poosje bracht hij er elk vrij moment door. Inmiddels is de 
molen zonder Sietse Pot en Sietse Pot zonder de molen niet meer 
denkbaar. “Het is de rust en de ontspanning die ik er vind”, ver
klaart Pot zijn band met de Woltersumse molen, gelegen pal achter 
de dijk van het Eemskanaal. Hier, omgeven door de zachte geur van 
hout, is hij weg van de drukte van alledag.  Het trapje op, de houten 
deur door van de houtzaag, koren en pelmolen, staat gelijk aan 
een zevenmijlspas terug in de tijd. Wanneer we de koffiezetter en 
het beeldschermpje wegdenken had het evengoed achttienhon
derdzoveel kunnen zijn. Alles werkt zoals het ooit is bedacht en 
alles verkeert in originele staat. Want dat vinden Pot en zijn drie 
collegamolenaars belangrijk: “We willen het zo authentiek moge
lijk houden en de sfeer van toen bewaren”, zegt Pot. 
Niemand die zich erover verbaast dat Pot en zijn collegamole
naars de molen Fram na al die jaren als hun kindje zijn gaan zien. 

Fram betekent overigens vooruitgang, in het Noors. De recente 
overdracht van de molen van Molenstichting Fivelingo naar Het 
Groninger Landschap was een hele stap. Pot en de zijnen zien de 
voordelen wel en ze staan volledig achter de doelstelling van de 
nieuwe eigenaar: instandhouding van de molen, zowel bouwkun
dig als financieel. Dat de in 1867 gebouwde en in 1980 gerestaureer
de achtkante bovenkruier de moeite waard is, mag duidelijk zijn. 
Het is één van de weinige houtzaagmolens van ons land en samen 
met een exemplaar in het Friese Birdaard de enige molen die zaagt, 
pelt én maalt.
De molenaars van Fram proberen de molen zoveel mogelijk open 
te stellen. Met hun vieren en een nieuwe leerlingmolenaar is het 
allemaal te doen, maar wanneer mensen als gids op de Fram willen 
komen werken, dan zijn ze zeker welkom, laat Pot weten. In elk 
geval staan op zaterdag de deuren open. Pot: “Uiteraard doen we dit 
werk ook voor het publiek. De molen is onderdeel van de gemeen
schap. Iedereen moet hier kunnen komen kijken.” 

deur ‘los’
’s Zomers ontneemt het bladergroen het zicht erop, maar staand 
op de stelling van Fram is de molen Germania in het nabijgelegen 
Thesinge te zien, hemelsbreed misschien een kilometer of zes 
verderop. Daar is het molengids Jan Mollema die sinds 2006 heel 
wat van zijn vrije uren in de molen steekt. Dat doet hij samen met 
dorpsgenoot Anne Ridder, die vorig jaar zijn molenaarsdiploma 
behaalde.
De voorbije jaren was het duo bijzonder druk met de molen, want 
Germania is van de fundering tot de nok gerestaureerd. Een opera
tie die in 2011 is voltooid. “De hele kap is eraf geweest. Een gevaarte 
van twaalf ton”, vertelt Mollema. “Dat moest ook wel, want de zaak 
was goed verrot.” De huidige molen dateert van 1852. In dat jaar 
werd de grondzeiler vijf ellen verhoogd en kreeg Germania naast de 
maalstenen, ook nog twee pelstenen. De laatste molenaarsfamilie 
Oomkes gaf er in 1968 wegens geldgebrek de brui aan en deed de 
verwaarloosde molen over aan de gemeente Ten Boer, die op zijn 
beurt Germania overdroeg aan Molenstichting Fivelingo. Onlangs 
werd Het Groninger Landschap de eigenaar. 
Als buurman had Mollema zicht op de molen en de staat ervan was 
hem een doorn in het oog. “Uiteraard was ik blij met de opknap
beurt, maar ik vond dat er meer moest gebeuren. Die deur moest 
los, we hebben het hier wel over een monument, een van de beeld
bepalende gebouwen van het dorp.”
Toch maakt Mollema zich zorgen. Al kruipt hij nog even behendig 
als een jonge vent tussen alle balken en tandwielen in de kop van 
de molen door, er komt een moment dat dat minder makkelijk zal 
gaan en iemand anders zijn enthousiasme zal moeten doorgeven. 
“Ik wil de interesse voor de molen aanwakkeren, daarom geef ik 
onder meer af en toe les op de dorpsschool. Binnenkort gaan we 
weer meel malen. Zo hopen we de bezoekersaantallen te verbeteren 
en de aanwas van vrijwilligers te stimuleren.” Pats. Met de vlakke 
hand slaat Mollema op de koningsspil, de centrale as van de molen. 
“Het verhaal van deze molen moet verteld worden.”

De wieken van Groningse molens draaien niet alleen door 
de wind, maar ook dankzij de tomeloze inzet van vrijwillig 
molenaars, molengidsen, onderhoudsploegen, gastgevers en 
bakkers. Twaalf molens heeft Het Groninger Landschap in bezit. 
Van drie nieuwe aanwinsten, namelijk de molens in Woltersum, 
Thesinge en Mensingeweer, vertellen de vrijwilligers over hun 
werk en molen.

‘hEt VERhaaL Van dE MoLEnS 
MoEt VERtELd WoRdEn’
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Hollands Welvaart publiekstrekker 
dankzij dorps enthousiasme
aan enthousiasme geen gebrek in Mensingeweer. “het hele dorp is er 

bij betrokken”, zegt Miranda narold van de koffie- en Theeschenkerij in 

de Malle Molen, gevestigd in de stellingmolen hollands Welvaart. “Op 

zondagochtend zie je zelfs de dorpsgenoten met dampende appeltaar-

ten naar de theeschenkerij lopen.”

dat was een tijd terug wel anders. Ofschoon het Pieterpad dwars door 

het dorp loopt en Mensingeweer langs meerdere fiets- en kanoroutes 

ligt, was een kop koffie halen in het dorp er niet bij. dorpsbelangen 

Mensingeweer had wel ideeën voor de molen en kreeg van de ge-

meente toestemming deze plannen uit te werken. dat leidde tot een 

verbouwing en de inrichting van de theeschenkerij, die een heuse 

publiekstrekker is geworden. sinds eind juni valt hollands Welvaart 

onder het beheer van het Groninger landschap. de stichting hollands 

Welvaart, die de theeschenkerij beheert, draagt nu zorg voor al het 

klein onderhoud, ze richt exposities van plaatselijke kunstenaars in, 

organiseert concerten en toneelvoorstellingen en leidt bezoekers rond. 

het Groninger landschap is er voor het grote werk.

de stichting kan rekenen op de steun van zo’n veertig vrijwilligers uit 

het dorp die klussen, repareren en bardiensten draaien. daarnaast zijn 

er ook nog vijf molenaars. narold: “We zijn er in geslaagd een band tus-

sen de molen en het dorp te scheppen.”

Spectaculaire straatopera bij Hollands Welvaart 
de overdracht van de molen in Mensingeweer van de gemeente de 

Marne naar het Groninger landschap wordt groots gevierd met 

meerdere operavoorstellingen. Op zondag 22 september vinden 

twee opera’s plaats. de eerste is een kinderopera en heet Molen-

muis. de tweede is een straatopera en heet ‘Molen, wind en water’. 

het muziektheater met bijna dertig zangers en acht musici speelt 

zich af op het veld achter de molen. in het stuk wordt de moord op 

een molenaar opgelost door een jazzy politie-inspecteur die kritisch 

gevolgd wordt door een rappende journalist. Molenmuis wordt 

opgevoerd om 15.00 en 18.00 uur, de straatopera ‘Molen, wind en 

water’ om 15.30 en 18.30 uur. Beschermers van het Groninger land-

schap hebben gratis toegang. 

Voor meer informatie: www.groningerlandschap.nl.

Molengidsen deskundige rondleiders 
naast de molenaars, die zich pas zo mogen noemen wanneer ze 

een officieel diploma hebben behaald, zijn er ook meer dan zestig 

molengidsen actief op de molens van het Groninger landschap. 

Ook die gidsen volgen een cursus zodat ze de bezoekers goed 

kunnen rondleiden. de molengids-cursussen worden verzorgd door 

het Groninger Molenhuis, een organisatie die moleneigenaren 

ondersteunt. de cursus brengt de vrijwilligers kennis van molens 

bij en richt zich vooral op gastgeverschap.
Medewerker op een molen worden? 

Kijk op pagina 21.

Tekst Loek Mulder  Fotografie Omke Oudeman

Jan Mollema: ‘Ik 

wil de interesse 

voor de molen 

aanwakkeren.’

Sietse Pot (l) en 

Peter Heidema

Molen Fram in Woltersum

Molen Germania in Thesinge

Molen Hollands Welvaart 

in  Mensingeweer



SPECIAAL VOOR BESCHERMERS:
VIErING 200 jaar COENDErSBOrCH

 dit jaar bestaat de coendersborch in nuis 200 jaar. een goed moment om terug 
te kijken naar een lange, rijke geschiedenis, maar ook om de borg te bekijken. als 
Beschermer van het Groninger landschap krijgt u een exclusieve rondleiding door 
de borg. dit jaar start een bescheiden verbouwing gericht op een gedeeltelijke 
openstelling van de borg. Twee stijlkamers in het voorhuis worden opengesteld 
voor het publiek. de schuur wordt ingericht als kleinschalig informatiecentrum. 
Van hieruit gaat ons vrijwilligersteam activiteiten organiseren. het overige deel 
van de borg behoudt een woonbestemming. 

Graag nodigen wij u uit voor een feestelijke viering van 200 jaar coendersborch 
met een unieke rondleiding en volop informatie over onze plannen.

PrOGraMMa 22 SEPTEMBEr 10.00 TOT 16.00 uur

• Rondleidingen door de borg
• Optreden groep 7 en 8 Brede School uit Nuis o.l.v. Erik van Dort
• Bezichtiging erfgoedlogies Kimm
• Bezoek Museum ’t Rieuw 
• Bezoek kerk Nuis

CulTuur IN KOETSHuyS

Vanaf september verzorgt Restaurant Koets-

huys De Ennemaborgh B.V. op een zaterdag in de 

maand een culturele avond. Arnold Veeman, een 

veelzijdig componist, geeft op 14 september de 

aftrap. Op 12 oktober verzorgt Ingrid Daniella 

van der Spoel een fotoworkshop. Op 2 november 

komt het NNT met ‘Mijn Ede’ door Marcel Hense-

ma. Kijk op de site van Het Groninger Landschap 

voor het hele programma. Vooraf kunt u dineren. 

De entree voor muziek/theater is € 12,50 per 

persoon inclusief een consumptie. Beschermers 

betalen € 10,– pp, voor diner én muziek/theater 

betalen Beschermers € 25,– pp.

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

werving en besteding van fondsen.

Jubileumbankje van Van Lanschot
Bij Buitenplaats Reitdiep staat sinds kort een mooie parkbank, geschonken door 
Van Lanschot. Op de bank kunnen bezoekers heerlijk tot rust komen. Aanleiding 
was het 275jarig bestaan van Van Lanschot. In dat kader wil de bank iets terug
geven aan de maatschappij. Voor 
elk jaar dat de bank bestaat, wordt 
in het land een bank geplaatst. Mei 
jongstleden werd de bank bij Bui
tenplaats Reitdiep onthuld door 
Gerard Stienstra, senior private 
banker Van Lanschot Groningen, 
en Gerbina Roffel, intern relatie
manager Van Lanschot Groningen. 
www.vanlanschot.nl

Het Groninger Landschap verwelkomt Pouw Van der Molen als nieuwe vriend. 
Op de achterpagina vertelt het autobedrijf waarom ze Het Groninger Landschap 
ondersteunt. www.vandermolen.nl

Kiwanis doneert twee verrekijkers
Kiwanis Club ’t Hogeland in Winsum vindt natuureducatie voor de jeugd heel 
belangrijk. De serviceclub juicht het concept van jeugdboswachters van Het 
Groninger Landschap dan ook van harte toe. Om de jeugdboswachters te helpen, 
doneert Kiwanis twee verrekijkers ter waarde van € 400,–. Kiwanis is een inter
nationale organisatie van serviceclubs. www.kiwanis.nl/winsum

Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, herstellen 
en in stand houden van het karakteristieke landschap, de 
natuur en het cultureel erfgoed in de provincie Groningen. 
Wilt u een gift overmaken? Dat kan via rekeningnummer 
ING 677.61.79.09 ten name van Het Groninger Landschap 
in Haren. Bij grotere giften kunt u meepraten over wat we 
met uw geld doen. Voor meer informatie daarover kunt u 
contract opnemen met Luut Jan Sterenberg via 050-3135901 
of lj.sterenberg@groningerlandschap.nl
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De nieuwe kalender voor 2014, met prachtige 

foto’s van Gerrit Kiekebos, is nu te bestellen.

Prijs voor Beschermers € 10,– en niet-Bescher-

mers € 11,50 (excl. € 3,– verzendkosten). Te bestel-

len telefonisch (050) 313 59 01, per email: info@

groningerlandschap.nl en in alle bezoekerscentra 

van Het Groninger Landschap.
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jEuGDEDuCaTIE 
HET GrONINGEr 
laNDSCHaP KaNDIDaaT 
VOOr PrOVINCIalE 
VrIjWIllIGErSPrIjS 2013

Het Groninger Landschap heeft zich bij de 

provincie Groningen aangemeld als kandidaat 

voor de provinciale Vrijwilligersprijs 2013, in 

de categorie Jeugd. We investeren veel tijd en 

moeite in het opzetten van een goed jeugdbeleid. 

Het Groninger Landschap vindt het belangrijk dat 

kinderen in contact komen met natuur, de natuur 

leren waarderen en ervan genieten. We proberen 

niet zozeer kennis over te dragen maar vooral 

bewondering en verwondering te wekken. In de 

laatste anderhalf jaar bezoeken we basisscholen 

en bezoeken de groepen 6, 7 en 8 van die scholen 

onze bezoekerscentra voor lessen op het gebied 

van vogeltrek, zoogdieren en waterdieren. Ook 

zijn we de eerste natuurorganisatie in Nederland 

die begonnen is met jeugdboswachters. Inmid-

dels zijn er al 26 kinderen als jeugdboswachter in 

onze terreinen aangesteld! 

De jury van de provinciale vrijwilligersprijs kiest 

in totaal zes genomineerden voor 3 prijswin-

naars. U kunt de jury helpen door tussen 21 

oktober en 3 november uw stem uit te brengen 

op één van de genomineerden op www.provin-

ciegroningen.nl

VaN laNSCHOT

POuW VaN DEr MOlEN

KIWaNIS CluB ’T HOGElaND 

Het grootste natuurdoespektakel voor gezinnen 

in Nederland. Dat was het Midzomerfestival in 

Buitenplaats Reitdiep afgelopen juni met ruim 

4.300 bezoekers. Op beide dagen vermaakten de 

kinderen en hun ouders zich met haaientanden 

zoeken, braakballen pluizen, vogels tekenen, 

buttons maken, broodjes bakken en abseilen. De 

bekende vogelkenner Nico de Haan presenteerde 

zaterdag en zondag de vogelquiz BIRD Battle. De 

winnaars wonnen een verrekijker en willen we 

ook via deze weg feliciteren: Bram Gautier en Joep 

de Groot. Beide hadden alle zestien vogelsoorten 

goed.

aaNPaSSING 
CONTrIBuTIEBIjDraGE 2014

Door de hogere kosten voor het behoud van 

natuur en cultuur, het verlagen van subsidie en 

de lagere bijdragen uit fondsen zijn wij helaas 

genoodzaakt om de jaarlijkse beschermersbijdra-

ge vanaf 1 januari 2014 te verhogen met € 2,–. De 

minimale jaarlijkse bijdrage wordt hierdoor € 20,–.  

Voor het behoud van onze pronkjewailtjes is uw 

bijdrage van essentieel belang.

rECOrDS VOOr 
MIDzOMErFESTIVal

ZONDAG 22 SEPTEMBER 



Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

de blote billenzwam, ik geloof dat de echte 
naam bloedweizwam is. Ze groeien op de 
plekken waar de bast is verdwenen.”

Groen met witte stippen 
Reintke zorgt jaarlijks voor de bordjes langs 
het pad. Een tijdrovende klus, want hij 
heeft de keuze uit meer dan driehonderd 
naambordjes. “Tijdens de Paddenstoelen
dag kun je hier als bezoeker een stuk of 
125 verschillende soorten tegenkomen in 
alle soorten en maten. Door de jaren heen 
heb ik ongeveer 750 verschillende soorten 

geteld in dit gebied: van de traditionele 
rood met witte stippenvliegenzwam, tot 
prachtige koraalzwammen. Ik heb hier 
ook de kopergroenzwam gezien. Dat lijkt 
net een vliegenzwam, maar dan groen met 
witte stippen.”
Als Reintke het over zijn geliefde padden
stoelen heeft, vertelt hij over het leven: een 
verhaal van oude vriendschappen, maar 
ook van misbruik en moord. Hij glundert 
van de zadelzwam die altijd op dezelfde 
plek terugkomt en de doolhofzwam die 
meer dan tien jaar standhoudt op dezelfde 

Paddenstoelen vertellen een verhaal, weet 
Jans Reintke, de nestor van de gidsen in het 
Midwolderbos. Reintke vindt het dan ook 
geen verrassing dat de paddenstoelen in 
‘zijn’ bos sinds een jaar of vijftien razend 
populair zijn. “Hoor je dat”, zegt hij, zijn 
vinger omhoog wijzend. “Een zanglijster. 
Vogels zijn altijd duidelijk aanwezig. Je 
hoort ze, je ziet ze voorbijvliegen. Voor 
paddenstoelen moet je meer moeite doen. 
Maar de beloning is groot.”
Zondag 13 oktober ontvangen de vrijwilli
gers van Het Groninger Landschap wellicht 
weer duizenden bezoekers op het landgoed 
Ennemaborgh. Vorig jaar kwamen maar 
liefst drieduizend mensen op de Padden
stoelendag af. Publiekstrekkers waren de 
paddenstoelen, maar ook de verhalen
vertellers die op verschillende plekken 
de bezoekers vermaakten. Niet alleen de 
verhalenvertellers, ook de paddenstoelen 
vertellen volgens Reintke mooie verhalen. 
Wat hem betreft zijn paddenstoelen span
nender dan een goed jongensboek. “Als je 
leert tijdens een wandeling naar de grond 
te turen, dan kom je voortdurend verras
singen tegen. Zie je deze oude houtwal? 
Daar groeit de kostgangerboleet. Dat is een 
paddenstoel die parasiteert op een andere 
paddenstoel: de aardappelbovist. Een pad
denstoel op een paddenstoel dus.” Reintke 
houdt even verderop de pas in en wijst naar 
een dode boomstronk. “Mooi hè”, zegt hij, 
terwijl hij naar een aantal feloranje bol
letjes wijst op het hout. “Wij noemen dat 

De paddenstoelen in het Midwolderbos zijn populair. Dat 
bleek de afgelopen jaren tijdens de Paddenstoelendag. Zondag 
13 oktober stroomt het bos weer vol met natuurliefhebbers, 
gezinnen met kinderen en verhalenvertellers. Jans Reintke, gids en 
paddenstoelenexpert, heet iedereen nu al welkom. Hij laat mensen 
graag zien dat paddenstoelen spectaculair en verrassend zijn.

PaddEnStoELEn VERtELLEn 
EEn VERhaaL
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stronk. “Het is een vaste waarde gewor
den tijdens de wandeling.” Aan de andere 
kant van het pad spelen zich in het najaar 
gruwelijke taferelen af. “Hier vind je de 
rupsendoder”, zegt Reintke. “Die zet zijn 
sporen af op insectenlarven, die vervolgens 
als voeding dienen voor de paddenstoel. 
Verderop groeit een reuzenzwam die zich 
op de wortels van een grote beuk heeft 
gevestigd. Die beuk is ten dode opgeschre
ven.” De strijd van leven of dood, daar kan 
volgens Reintke geen verhalenverteller 
tegenop.
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Jans Reintke: 

‘Tijdens de 

Paddenstoelendag 

kun je hier een 

stuk of 125 soorten 

tegenkomen.’

Programma 13 oktober 
Paddenstoelendag 2013

Al decennialang organiseert het Team 

Ennemaborgh begin oktober de Padden-

stoelendag. Zondag 13 oktober staat de 

poort van de Ennemaborgh weer wagen-

wijd open. Locatie: Koetshuys Ennema-

borgh, Hoofdweg 96, 9681 AJ in Midwolda. 

Van 10.00 tot 16.00 vinden de volgende 

activiteiten plaats:

- wandel langs de honderden kleurrijke 

paddenstoelen in het Midwolderbos

- beluister de verhalen van professionele 

verhalenvertellers

- laat u informeren tijdens de rondwan-

delingen met een ervaren paddenstoe-

lengids

- laat u verrassen door theater in het bos

- loop het kabouterpad door het bos

- maak paddenstoelen van karton en 

kleur ze in

- bekijk de doorlopende diapresentatie 

over paddenstoelen

DOllarDFESTIVal 
BuITENPlaaTS rEIDEHOEVE 

Vogelliefhebbers opgelet! Op zondag 8 september 2013 pakt het 
Dollardteam groots uit met een vogelspektakel voor het hele gezin. 
Kinderen, ouders, vrienden, Beschermers, buren: iedereen is van 
harte welkom om de Dollardvogels met eigen ogen te ontdekken. Een 
mooiere locatie om een dag met natuur en vogels bezig te zijn bestaat 
er niet.

ZONDAG 8 SEPTEMBER 

Wat is er allemaal te beleven? 
het dollardfestival speelt zich af in en rond Buitenplaats reidehoeve. Voor het 
bezoekerscentrum wordt een festivalplein ingericht, met allerlei marktkramen en 
doe-activiteiten. Vanaf het plein vertrekken de hele dag excursies, onder begelei-
ding van bevlogen gidsen. u kunt ook zelf op stap. er is een korte rondtour uitgezet. 
Onderweg krijgt u uitleg bij onder meer de vispassage, de zeehondenkijkwand, de 
doorlaat bij de dollard en de vogelkijkhut. Ook staan er telescopen en verrekijkers 
klaar. 

Kinderen hebben de dag van hun leven 
kinderen vermaken zich de gehele dag fantastisch. Je kunt waddieren vinden, vogel-
pootafdrukken maken met gips, brood bakken, dieren bekijken onder microscopen, 
waterdieren vangen en natuurlijk: vogels kijken. 

HET DOllarDFESTIVal OP 8 SEPTEMBEr MaG jE NIET MISSEN!

kijk op www.groningerlandschap.nl voor het complete programma. 
aanvang: 11:00 uur, einde om 17:00 uur.



          

          

          

Konikpaarden in het natuurgebied bij Bourtange 
Tijd: 13.30 tot 15.30 uur. Vertrekpunt: Informatiepunt van Het Gronin-
ger Landschap in de vesting: Bisschopsweg 1, Bourtange.

Medewerkers en vrijwilligers van Het Groninger Landschap weten 
veel van de konikpaarden die onze gebieden begrazen. Ze hebben 
ervaring met het omgaan met deze interessante dieren en weten 
veel over de taak van de paarden bij het beheer. Na een inleiding 
gaan we het veld in om de paarden in het wild te zien. 

          

         
Fotografie in het bos 
Tijd: 13.00 - 15.30 uur. Vertrekpunt: Coendersborch, Oude Weg 15-17, 
9364 PP, Nuis. 

Leer tijdens deze excursie fotograferen in de natuur. In het Coenders
bosch komen diverse soorten, bekende en minder bekende, padden
stoelen voor. Prachtige onderwerpen om te fotograferen, maar ook de 
wisselende kleuren van de bladeren zullen mooie foto’s opleveren. 
Vooraf is er een korte workshop o.l.v. Silvan Puijman, rayonbeheer
der en fotograaf bij Het Groninger Landschap. Vergeet uw fototoestel 
niet. Kosten: € 3,– per persoon.

Vogels in de bergboezem 
Tijd: 14:00 - 16:00 uur. Vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG, Lettelbert. 

Ten noorden van de Lettelberterpetten ligt een bergboezem dat on
derdak biedt aan een rijke schakering vogels. Omdat het gebied nooit 
echt droog ligt, vormt het voor veel vogels een rijk gedekte tafel, en 
een veilige overnachtingsplek. Trek laarzen of stevige waterdichte 
schoenen aan. 
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Het Groninger Landschap heeft in 2013 twaalf molens in beheer. De 
molens zijn te bezichtigen als: de vlag is uitgestoken, de molen draait 
en/of op afspraak. Neem hiervoor contact op met Het Groninger Land
schap via: info@groningerlandschap.nl of telefoonnummer: 050
5892714. Voor een overzicht van onze molens: www.groningerland
schap.nl/eropuit/molens.

zaTErDaG 19 OKTOBEr

Koken voor de vogels - jeugdexcursie
Tijd: 14.00 - 16.00 uur. Vertrekpunt: Het Groninger Landschap, Hooilan-
den 12, 9827 PG, Lettelbert.

De vogels hebben het in de winter moeilijk om voedsel te vinden. 
Wij kunnen ze helpen! Tijdens deze excursie gaan wij vetbollen en 
pindasnoeren maken, die je thuis in de tuin of op het balkon kunt 
hangen. Lijkt het je leuk om een kok te zijn voor de vogels, kom dan 
langs. Wij zorgen voor de ingrediënten. Tip: trek oude kleren aan.

VrIjDaG 25 OKTOBEr 

Herfstwandeling door de Koningslaagte
Tijd: 13.00 - 15.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103, 
9738 AD, Groningen.

Vanaf Buitenplaats Reitdiep in Noorderhoogebrug wandelen we naar 
Harssensbosch. Na een kort bezoek aan de gerestaureerde boerderij 
gaan we terug langs de molen in de Koningslaagte. Onderweg zal veel 
verteld worden over de historie van dit bijzonder mooie gebied,  
dicht bij de stad Groningen. Vooraf aanmelden via   
info@groningerlandschap.nl of 0505892714.

zONDaG 20 OKTOBEr 

Herfst in Leinwijk 
Tijd: 10:00 - 11:30 uur. Vertrekpunt: Parkeerplaats natuurgebied Leinwijk 
bij Paviljoen/jachthaven De Leine, Meerweg 62a,  9606 PP, Kropswolde.

Tijdens deze wandeling krijgt u informatie over de bruine kieken
dieven, de rietgorzen, de ganzen en de Schotse hooglanders.

          

          

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.

zONDaG 13 OKTOBEr
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Ontdek eendenkooi Nieuw Onrust
Tijd: 10.00 - 11.00 uur. Vertrekpunt: Waterschapsgebouwtje na huisnum-
mer 24, in Hornhuizen.

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

Bomen en struiken in de vroege herfst 
Tijd: 13:00 - 15:00 uur. Vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 
96, 9681 AJ, Midwolda.

We wandelen over het landgoed en zien welke kleurenpracht er 
alweer verschijnt. Aan de hand van de bast, het silhouet en de 
 knopzetting zullen we vele soorten bomen en struiken herkennen.  
In een lekker najaarszonnetje zal het zeker genieten zijn in het Mid
wolderbos. Vooraf aanmelden via info@groningerlandschap.nl  
of 0505892714.

zaTErDaG 21 SEPTEMBEr 

zONDaG 22 SEPTEMBEr

zONDaG 29 SEPTEMBEr 

Struinen langs de Dollard 
Tijd: 13.00 - 15.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reidehoeve, Dallinge-
weersterweg 30, 9947 TB, Termunten.

Doe mee met de struintocht langs de Dollard en Polder Breebaart. Het 
dragen van laarzen of stevige waterdichte schoenen en oude kleding 
wordt aanbevolen. De excursies zijn gericht op de jeugd, maar 
ouders, opa’s, oma’s en kennissen zijn van harte welkom. Vooraf 
aanmelden via info@groningerlandschap.nl of 0505892714.

MOlENS

Bezoekerscentrum Buitenplaats Noordkust
Hoofdstraat 83
9968 AB Pieterburen
Telefoon (0595) 528 522

Openingstijden
Buitenplaats Noordkust is geopend van april tot november, van dins
dag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

BuITENPlaaTS NOOrDKuST

zONDaG 3 NOVEMBEr 
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kraker vos
In de dassenburcht op de Ennemaborgh leeft niet een dassen
familie, maar ook een vos. Zo’n burcht is enorm, met talloze 
kamers en gangen die bij elkaar wel honderd meter lang kunnen 
zijn. Een leegstaand deel is nu ‘gekraakt’ door een vos. Dat is niet 
uniek, het gebeurt regelmatig. Dassen zien zo’n sloddervos, die 
overal etensresten achterlaat en zelfs poept in de burcht, helemaal 
niet zitten. Het liefst zetten ze hem eruit. Dassen houden hun 
burcht namelijk brandschoon. Ze halen steeds nieuw beddengoed 
naar binnen en slepen al hun vuil naar buiten. Een lekker stel, die 
das en vos, om samen te wonen. 

ongestoorde zeehonden
De zeehondenkijkwand op de dijk bij Polder Breebaart is een 
groot succes. De wand trekt méér bezoekers aan, maar ook 
méér zeehonden. Op een ’s zomerse dag liggen er circa zeventig 
zeehonden. Ongestoord genieten ze van de zon, op nog geen 
vijftig meter van de dijk. In totaal zijn in de Dollard 136 volwassen 
zeehonden geteld, met 83 pups. Behalve zeehonden lopen er ook 
bonte strandlopers en kluten rond. De wand staat er van begin mei 
tot half september. 

drukte op ponton
Het ponton in de haven van Delfzijl, dat afgelopen voorjaar door 

Het Groninger Landschap is ingericht, is in trek. Er broeden maar 
liefst 226 paar visdief, 100 jongen zijn uit het ei gekropen, en 264 
paar kokmeeuw met 310 jongen.

Wespendief
De wespendief is gezien op landgoed Coendersborch. Eind 
juni vloog hij over met een prooi in zijn poten. De naam van de 
roofvogel verwijst naar zijn voedsel: wespen. De pooi bestond uit 
een wespenraat. Die graven ze op en nemen ze mee naar het nest. 
Daar halen ze de larven eruit, om hun jongen te voeren. In een raat 
zitten wel honderden larven. De prooi wijst dus op een broedende 
wespendief. Hij hoeft niet op het landgoed te broeden, want ze 
kunnen kilometers ver op zoek gaan naar voedsel.

zuidlaardermeer blijft verbazen
De natte natuur rond het Zuidlaardermeer blijft verbazen. Elk jaar 
wordt het gebied mooier en spectaculairder. De vogellijst wordt 
alsmaar langer, met zeldzame nieuwelingen. Vooral de ralreiger 
in de Onner en Oostpolder trok veel vogelaars naar het noorden. 
Behalve deze bijzonderheid konden ze ook vier kleine zilverrei
gers zien, een steltkluut, maar liefst 125 kemphanen, broedende 
witwangsterns en houd u vast: broedende roodhalsfuten (foto) en 
kuifduikers. Een waanzinnig schouwspel. Al kijken vogelaars bij 
het Zuidlaardermeer nergens meer vreemd van op.
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Roodhalsfuut



 

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 Pouw Van der 

Molen.

 Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
 Algemeen Belang uitvaartverzorging en 
 -verzekering
 Artès bureau voor architectuur en interieur
 Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 
 Groningen U.A.
 Dagblad van het Noorden
 De Friesland Zorgverzekeraar
 Gallagher Europe B.V.
 Gjald 
 Groningen Seaports
 Heiploeg BV
 Hoogeland Catering
 Kikkoman Foods Europe B.V.
 Koepon Holding B.V.
 Koninklijke Wagenborg
 Koop Holding B.V.
 KPMG
 Nationale Postcode Loterij
 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
 N.V. Nederlandse Gasunie
 NNZ B.V.
 PlasBossinade
 Pouw Van der Molen 
 Rage BV
 Suikerfabriek Vierverlaten
 Ten Kate Holding B.V.
 THABASCO Advertising
 Trustus Capital Management BV 
 Waterbedrijf Groningen
 Yacht
 Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging
 YellowBird

zonder transportmiddelen is het beheren 

van de gebieden van Het Groninger land-

schap onmogelijk. Pouw Van der Molen is 

één van de bedrijven die zorgt voor de voer-

tuigen waarmee de beheerders en vrijwil-

ligers op een veilige en zo schoon  mogelijke 

manier op de plaats van bestemming 

komen. Koos Poelma, manager bedrijfswa-

gens, ziet wel overeenkomsten tussen de 

doelstellingen van zijn bedrijf en natuur- en 

milieuorganisaties.

“Bij de verkoop van een Opel Vivaro aan Het 

Groninger Landschap merkte ik direct dat het 

klikte”, vertelt Poelma, manager bedrijfswa-

gens bij Pouw Van der Molen in Groningen. 

“Daarom zijn we met het bedrijf ook vrienden 

geworden van Het Groninger Landschap. Wij 

hebben daar een goed gevoel over. Volgens 

mij kunnen beide organisatie hun voordeel 

met de relatie doen. Wij zijn een commercieel 

bedrijf. Het uitbreiden van ons netwerk is een 

wezenlijk onderdeel van zakendoen.”

Het is niet alleen de zakelijke kant waardoor 

Pouw Van der Molen en Het Groninger Land-

schap het goed met elkaar kunnen vinden. “Je 

kunt er niet omheen dat auto’s een belang-

rijke rol spelen in onze maatschappij. Mede 

daarom staat het milieu altijd hoog op de 

agenda van de fabrikanten. De meeste inno-

vaties in de auto-industrie zijn er op gericht 

auto’s schoner te maken.” Poelma wijst naar 

een auto die met een stekker is verbonden 

aan een paal buiten de showroom. “De Opel 

Ampera die daar wordt opgeladen, is een 

mooi voorbeeld. Gelukkig worden auto’s niet 

alleen steeds beter, maar ook steeds schoner. 

Met de voortschrijdende techniek van elek-

trische auto’s worden milieuproblemen, zoals 

de CO2-uitstoot door auto’s, steeds minder.”

In zijn vrije tijd kiest Poelma vaak voor een 

ander vervoermiddel dan de auto. Hij maakt 

dan graag wandelingen of fietstochten door 

het Groninger land. “Het is een mooie afwis-

seling van de doordeweekse drukte. Als je op 

de fiets of al wandelend de wind om je hoofd 

voelt, vergeet je even de stress van het werk. 

Ik kan daar echt van genieten. Het is dan ook 

mooi dat Het Groninger Landschap door de 

provincie verspreid zo’n verscheidenheid aan 

gebieden heeft waar je kunt genieten van de 

natuur en de beslommeringen van alledag 

achter je kunt laten.”

POUW VAN DER MOLEN
‘auTO’S WOrDEN GEluKKIG STEEDS SCHONEr’

Manager

bedrijfswagens

Koos Poelma


