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De ontwikkeling van onze natuurgebieden leidt tot een enorme 
toename van soorten. Kijk naar de moerasbiotoop in de polders 
rond het Zuidlaardermeer. De bever heeft een vaste plek veroverd, 
de otter is gesignaleerd en de eerste dassenburcht is nu ook 
aangetroffen. De ‘grote drie’ onder de Nederlandse zoogdieren 
vormen toch een mijlpaal in de ontwikkeling van het gebied. 
Moerasvogels als roerdomp en ook porseleinhoen doen het steeds 
beter, maar - verrassend genoeg voor een typische moerasbiotoop 
- ook de weidevogels. De zeearend wordt er zo langzamerhand 
vaste gast en er worden broedgevallen gesignaleerd van zeer 
zeldzame vogelsoorten. Van de geoorde fuut herbergt het 
Zuidlaardermeergebied nu de grootste populatie van Nederland. 
Dat was enkele jaren geleden nog ondenkbaar. Ook de bossen 
rond de landgoederen Coendersborch en Ennemaborgh doen het 
uitstekend. Er komen diersoorten terug die wijzen op een gezond, 
gevarieerd bos. Zo is de boommarter gesignaleerd, doet de bosuil 
het heel goed en komt de eekhoorn steeds meer voor. 
Dan is er natuurlijk een aantal ontwikkelingen waar wij als Het 
Groninger Landschap geen of nauwelijks grip op hebben. Zo leidt 
de ontwikkeling van de landbouw tot de opkomst en ondergang 

van veel vogelsoorten. Ooit was de kemphaan een redelijk aan-
wezige broedvogel en in de jaren 60 kwam ook de grutto op. Nu 
is de kemphaan als broedvogel verdwenen en is de grutto ernstig 
bedreigd. Ook van de grauwe gors, ooit een typisch Groningse 
akkervogel, hebben we afscheid moeten nemen. De grauwe 
kiekendief is juist bezig met een comeback, mede dankzij het werk 
van veel vrijwilligers.
In dit nummer van de Golden Raand nemen we een aantal 
ontwikkelingen bij de kop. En hoewel het jammer is dat sommige 
soorten het moeilijk hebben, is de balans in Groningen positief. 
Er komen nieuwe soorten bij of verdwenen soorten komen weer 
terug. Ondanks de ontwikkelingen die buiten ons bereik liggen, 
hebben onze inspanningen effect: de natuur wordt gevarieerder 
en daarmee voor het publiek veel verrassender. De noodzaak om 
natuurgebieden aan elkaar te binden wordt daarmee overigens wel 
steeds meer zichtbaar. Daarvoor zullen we ons blijven inzetten, 
ondanks de ingrijpende bezuinigingen waar de natuurorganisaties 
voor zijn gesteld.

Marco Glastra,
Directeur Het Groninger Landschap



Veranderingen kennen winnaars en verliezers. Soorten verdwijnen of hebben 
het zwaar om te veranderen en om te gaan met nieuwe omstandigheden en 
voedselconcurrenten. Maar veranderingen kunnen ook nieuwe kansen creëren 
voor dieren en planten, die als pioniers een nieuwe leefomgeving ontdekken. Hoe 
het ook zij, veranderingen in het landschap zijn altijd fascinerend.

Het landschap verandert. Of het nu is door land- of bosbouw, het klimaat, of het 
transformeren van bewerkt land tot natuurgebied. Dit soort veranderingen heeft 
altijd gevolgen voor al wat er leeft. Ook het Groninger landschap verandert op 
vele fronten. Daar is dit oude productiebos dat geleidelijk wordt omgevormd tot 
natuurgebied, een fraai voorbeeld van.
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Links: Boomklever

Midden: Bosuil

Rechts: Boommarter 
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Al vanaf het moment dat René Oosterhuis 
het klaphek sluit bij de ingang van Nan-
ninga’s Bosch valt het op dat het hier ‘werk 
in uitvoering’ is. Links van het wandelpad 
staan dunne naaldbomen, fijnsparren, in 
strakke lijnen geplant, met een tussen-
ruimte van ongeveer een meter. De begroei-
ing aan de rechterkant houdt zich niet 
aan geometrische lijnen. Een variatie aan 
boomsoorten en struiken kleurt het bos 
van bodem tot boomtoppen groen.
Het bos links van het pad is een voorbeeld 
van hoe Nanninga’s Bosch er oorspron-
kelijk uitzag, legt Oosterhuis uit. ‘Als de 
landeigenaren hier een stuk grond hadden 
waar niet veel op wilde groeien, gebruikten 
ze het als productiebos. Ze plantten een 
dichte concentratie naaldbomen, die voor 
het hout werden gerooid. Omdat die bomen 
zo dicht op elkaar staan, dringt het zonlicht 
niet door tot onder de kronen van de boom. 
Daarom groeit er bijna niets op de bodem 
en zie je geen groen. De dennen zelf heb-

ben alleen maar dunne zijtakjes. Voor de 
kwaliteit van het hout is dat prima, voor het 
dierenleven een stuk minder.’

geleidelijke verandering
Als je goed kijkt tussen de bomen van het 
nog bestaande dennenbos, zie je al wat ver-
anderingen. Hier en daar is een aantal den-
nen gekapt om ruimte te geven aan een eik. 
Het gekapte hout ligt op de bodem en op 
de open plek die is ontstaan, zijn struiken 
ontsproten. Oosterhuis: ‘Geleidelijk aan 

proberen we in het productiebos ruimte te 
maken voor loofbomen. Doe je dat echter te 
rigoureus, dan loop je het risico dat je kaal-
slag veroorzaakt.’ Oosterhuis wijst op een 
vijftien centimeter dikke eik. ‘Een boom als 
deze heeft een jaar of dertig nodig gehad 
om zo groot te worden.

Als je in één keer een hectare kapt, wordt de 
plek ingenomen door snelle groeiers. Dat 
zijn vaak struiken, zoals de Amerikaanse 
vogelkers. Daarmee bereiken we niet het 
doel dat we met dit bos hebben.’
Ter illustratie volgt hij een paadje naar een 
open plek tussen de dennen. ‘Kijk, dit is 
een plek waar destijds alle dennen zijn ge-
kapt. Er groeit hier nu voornamelijk Ame-
rikaanse vogelkers. Op zich is zo’n relatief 
kleine open plek geen probleem in het bos. 
Dit is een prima rustplek voor de reeën die 
in het bos leven. Op andere plekken willen 
we toch graag wat meer bomen zien. We 
kappen de dennen daarom nu selectief, 

om andere bomen de ruimte te geven. Het 
dode hout laten we liggen. Op sommige 
plekken ringen we ook dennen. We halen 
dan een stuk bast weg om de sapstroom 
te onderbreken. De boom blijft dan staan, 
maar sterft wel. Dit staande dode hout heeft 
ook een belangrijke functie voor het leven 
in het bos.’
Al wandelend wordt het duidelijk dat de 
werkzaamheden effect hebben. Op een 
aantal plaatsen hebben berken de plek van 
het naaldout ingenomen. ‘Berken zijn de 
eerste loofbomen die omhoog komen als 
er een open plek ontstaat’, zegt Oosterhuis. 
‘Dat is prima, want het zijn bomen die veel 
vogels en andere dieren aantrekken.  Tus-
sen de  berken ontkiemen  vanzelf eiken en 
beuken. Die nemen het in na verloop van 
tijd over van berk. Uiteindelijk willen we 
een bos met een diversiteit aan loofbomen 
en een aantal oude naaldbomen.‘

Boomklevers
Groningen staat niet bekend als een rijk 
gebied voor vogels die de voorkeur geven 
aan bossen. Een actief en goed uitgedacht 
beheer van de kleine bospercelen die 
verspreid liggen over de provincie, werpt 
zijn vruchten echter af. ‘We zien en horen 
tegenwoordig steeds meer bosvogels in de 
provincie’, zegt Oosterhuis. ‘Een heel mooi 

voorbeeld is de boomklever. In de jaren 
’70 kwam de vogel hier eigenlijk niet voor. 
Slechts één keer is er in die periode en 
broedpaar gemeld  in het zuidelijk Wes-
terkwartier. Dat was bij de Coendersborch. 
Sinds de jaren ’80 nemen de aantallen 
gestaag toe. Nu zijn er in het zuidelijk 
Westerkwartier minimaal 56 broedparen. 
De vogels hebben de kleine bossen in het 
westerkwartier als stapstenen gebruikt om 
de provincie Groningen vanuit de drentse 
bossen te koloniseren.’
Naast de opmars van de boomklever is ook 
de verspreiding van de bosuil een suc-
cesverhaal. Oosterhuis stopt bij een grote 
nestkast: ‘De jongen zijn al uitgevlogen en 
de ouderdieren zitten in de bomen in de 
buurt. Je kunt er zeker van zijn dat we op 
dit moment goed in de gaten worden ge-
houden. Het valt niet mee om een bosuil te 
zien. Maar in de buurt van de nestkast vind 
je de braakballen als teken dat de vogels 
niet ver weg zijn.’
Nanninga’s bos is duidelijk een volwas-
sen ecosysteem aan het worden. Er leven 
volop eekhoorns en er is ook een boom-
marter gesignaleerd. Oosterhuis heeft 
naast het karakteristieke geklop van de 
grote bonte specht ook al het aparte geluid 
van de groene specht waargenomen. Weer 
zo’n typische bosvogel die de ‘sprong’ van 

Drenthe naar het Groninger boslandschap 
heeft gewaagd. 
Bij een controle van één van de nestkastjes 
doet Oosterhuis een aangename ontdek-
king. ‘Kijk, twee eitjes van de bonte vlie-
genvanger.  Ze is nog aan het leggen, want 
gebruikelijk liggen er vier tot vijf eitjes in. 
Doordat het voorjaar laat is, zullen ze het 
wel gaan redden. Dat is toch een mooie 
gedachte.’ 

Natuurbos
De overgang van productiebos naar natuur-
bos is er een van vele jaren. Oosterhuis 
realiseert zich dat hij veel van de resulta ten 
van zijn inspanningen zelf niet zal mee-
maken. De toename van vogels en andere 
dieren is echter een teken dat het Gronin-
ger bos op de goede weg is. Op zijn weg 
terug naar de ingang van Nanninga’s Bosch 
stuit Oosterhuis op een groene plant tussen 
de bomen, een salomonszegel. ‘Dat is een 
plant die alleen gedijt op oude grond die 
met rust is gelaten. En ook de hulst begint 
het hier goed te doen. Dat is toch een teken 
dat er hier langzaam maar zeker, een prach-
tig, natuurlijk bos ontstaat.’

Het gaat goed met het bos in Groningen. Op de 
plekken die vroeger werden gebruikt voor het 
oogsten van naaldhout, maken de dichte rijen met 
dennen geleidelijk plaats voor een gevarieerde 
vegetatie. Bosvogels en andere dieren hebben dit 
gemerkt. Rayonbeheerder René Oosterhuis maakt 
een wandeling door Nanninga’s Bosch in  
Zevenhuizen en laat zien wat er zoal leeft.

‘eeN kwestie vaN laNge 
adem, maar het resultaat 
is al te merkeN’

H e T  G r o n i n G e r  b o s  w o r d T  v o l w a s s e nH e T  G r o n i n G e r  b o s  w o r d T  v o l w a s s e n

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman

Linkerpagina: 

Eekhoorn

Rechts: 

Groene specht



Arjan Hendriks banjert door het drassige veld in de Koningslaagte, 
onder de rook van de stad Groningen. Zwarte rubberlaarzen aan de 
voeten, kijker om de nek. Hij passeert een hek en nog een, boven 
zijn hoofd uiten de tureluurs hun voorjaarsgevoel. Een slobeend 
vliegt een rondje en verderop scharrelt een paartje grutto’s met hun 
ranke, roodbruine lijfjes in het gras, waar ze maar net met hun kop-
je bovenuit steken. In de lucht: wrieta-wrieta. Nog meer grutto’s. 
“Dit geluid, deze omgeving, het hoort voor mij bij Nederland”, zegt 
Hendriks, rayonbeheerder Reitdiep bij het Groninger Landschap. 
“Nederland gruttoland”, zegt Hendriks glunderend. “Dat roepen 
van die vogels, het maakt me nou echt vrolijk. Het is voor mij de 
aankondiging van het voorjaar.”
De grutto’s vinden hier in de Koningslaagte een veilige slaapplek, 
waar ze kunnen uitrusten van hun 4.000 kilometer lange reis 
vanuit Noord-Afrika. Ze foerageren er en kunnen er hun jongen 
grootbrengen. “Zoals het er hier nu uitziet, gaat het de goede kant 
op”, verklaart Hendriks. Onder regie van het Groninger Landschap 
zijn op deze plek weiden gegroeid met een gevarieerde vegetatie 
en een soortenrijkdom aan bloemen, kruiden en grassen. Prachtig 
kuikenland volgens Hendriks, waar gruttojongen zich veilig te goed 
kunnen doen aan allerlei insecten. Een aanpalend grasland is juist 
iets minder dicht begroeid. Hier grazen Groninger blaarkoppen 
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Het gras is te groen
a c H T e r u i T G a n G  v a n  w e i d e v o G e l s : A c h t e r u i t g A n g  v A n  w e i d e v o g e l s : 

worden.
Landelijk gezien neemt de hoeveelheid grutto’s, scholeksters, kievi-
ten en wulpen door het verlies van hun biotoop jaarlijks met zo’n 
5 procent af, staat in de Weidevogelbalans 2010, opgesteld door 
Landschapsbeheer Nederland en SOVON Vogelonderzoek Neder-
land. “Er worden te weinig jongen groot om de populatie in stand 
te houden”, verduidelijkt Hendriks. “Het gevolg is een vergrijsde 
populatie, die daardoor zelfs helemaal kan instorten. Nederland 
moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen, want negentig procent 
van de Europese gruttopopulatie broedt in ons land.”
Laten we de grutto maar eens als voorbeeld nemen, maar wat volgt 
geldt op vergelijkbare wijze voor veel andere weidevogelsoorten. 
Een minieme 28 gram weegt een gruttojong wanneer het uit het ei 
kruipt, niet veel meer dan wat velletjes A4 in een envelop. Vanaf 
dag één rust de zware taak op de nog zo fragiele schouders van het 
donzen pluisje zijn eigen kostje bij elkaar te scharrelen. In 30 tot 35 
dagen moet het zijn gewicht ongeveer verzevenvoudigen tot circa 
192 gram. Ga er maar aan staan: zo’n 5.000 tot 12.000 insectjes 
per dag dient het gruttootje daarvoor naar binnen te werken. Het 
beestje heeft ontzettende haast, want het moet aan het einde van 
de zomer met zijn ouders mee op de lange reis naar het zuiden, 
waar het de winter doorbrengt. “Al die beestjes vindt een gruttojong 

niet gemakkelijk op een doorsnee boerengrasland”, aldus Hendriks. 
Ze kunnen dus niet zonder de bloemrijke weiden waar hij nu mid-
denin staat.

snackbar
De introductie van de grootschalige landbouw en het veranderde 
karakter van het grasland die het met zich meebracht, heeft andere 
vogelsoorten juist weer naar Nederland getrokken. Met name voor 
ganzen is ons land één grote openbare snackbar geworden. Tot on-
vrede van de boeren, die hun grazige weiden met lede ogen leegge-
vreten zien worden. De paradox is natuurlijk dat diezelfde boeren 
met hun landbouwmethodiek de dieren juist hebben verwelkomd, 
aldus Berend Voslamber, werkzaam bij SOVON in Nijmegen en dé 
ganzenexpert van Nederland. “Als kind was ik al gefascineerd door 
die dieren die in de winter in lange slierten over ons huis vlogen.” 
Voslamber groeide in Winschoten op en fietste vanuit zijn ouder-
lijk huis regelmatig naar de Dollard om daar ganzen te kijken. “Daar 
ontdekte ik dat veel ganzen waren geringd. Dat boeide mij nog het 
meeste, dat je individuele dieren kon volgen, tot in Spanje aan toe. 
En dat deed ik dan ook.”
Voslambers ganzendeskundigheid is min of meer gelijkop gegaan 
met de toename in aantallen ganzen. “Vroeger had je hier eigenlijk 
alleen maar de grauwe gans. Nu telt Nederland dertien permanent 
verblijvende of overwinterende ganzensoorten. Nogal een contrast 
met de jaren zeventig, de piekjaren van de weidevogels. Toen wer-
den ganzenpopulaties zelfs met uitsterven bedreigd.” Het aantal 
brandganzen bijvoorbeeld bedroeg Europees gezien niet meer dan 
40.000 en die overwinterden allemaal in het Lauwersmeergebied. 
Om het verschil te duiden: momenteel bestaat de brandganzen-
populatie uit bijna een miljoen vogels. En ook met de meeste 

Links: 

Kemphaan 

Rechtboven: 

Grutto,

die de vegetatie kort houden. Het is een fraai voorbeeld van wat 
mozaïekbeheer heet. Hendriks: “Daarmee proberen we voor iedere 
weidevogelsoort een geschikt milieu te creëren.” Dan wijst Hen-
driks naar een perceel een paar honderd meter verderop, buiten 
het natuurgebied. Het boeren-grasland ziet er weliswaar frisgroen 
uit, maar vogels zitten er nauwelijks. Gewoon, omdat er weinig te 
halen valt en omdat het onvoldoende bescherming biedt.

vergrijzing 
Het is precies het verdwijnen van het bloem- en kruidenrijke gras-
land dat ervoor heeft gezorgd dat de weidevogelstand in ons land 
drastisch is teruggelopen. Zodanig zelfs, dat de ambassadeur van 
het Nederlandse polderlandschap, de grutto, nu helemaal dreigt te 
verdwijnen. Ook de toename van predatie door met name vossen, 
kraaien en hermelijnen speelt hier overigens een rol.
Voor het bloemrijke weideland is een monotoon type grasland 
in de plaats gekomen. Het deed zijn intrede met de grootschalige 
landbouwmechanisatie en intensieve veehouderij: Engels raaigras, 
mals en eiwitrijk. Goed voor de melkproductie van koeien, maar 
minder geschikt als leefomgeving voor weidevogels. Deze raaigras-
percelen worden bovendien al vroeg in het voorjaar gemaaid, 
waardoor nesten worden vernield en jonge weidevogels slachtoffer 

Het verdwijnen van de natte graslanden maakte van soorten als 
de kemphaan en de watersnip bedreigde vogels. Het bloem- en 
kruidenrijke grasland dat voor de natte weiden in de plaats kwam, 
bood weidevogels als grutto, scholekster, tureluur en kievit een 
veilig en voedselrijk onderkomen. Dat gevarieerde grasland is 
met de komst van de intensieve landbouw opnieuw van gedaante 
verwisseld en veranderd in monotone groene velden. Met 
desastreuze gevolgen voor de weidevogels, maar met tevens als 
resultaat een explosief uitdijende populatie ganzen, die de malse 
weiden als een waar fastfood-restaurant zien.

Het verdwijnen van de natte graslanden maakte van soorten als 
de kemphaan en de watersnip bedreigde vogels. Het bloem- en 
kruidenrijke grasland dat voor de natte weiden in de plaats kwam, 
bood weidevogels als grutto, scholekster, tureluur en kievit een 
veilig en voedselrijk onderkomen. Dat gevarieerde grasland is 
met de komst van de intensieve landbouw opnieuw van gedaante 
verwisseld en veranderd in monotone groene velden. Met 
desastreuze gevolgen voor de weidevogels, maar met tevens als 
resultaat een explosief uitdijende populatie ganzen, die de malse 
weiden als een waar fastfood-restaurant zien.

Tekst Loek Mulder   Fotografie Silvan Puijman, Omke Oudeman



Overlevingskansen 
De Punt van Reide is een schoolvoorbeeld 
van hoe veranderingen in een natuurgebied 
in elkaar kunnen grijpen. Door de 
verschraling van het land door begrazing 
door ganzen, liggen de nesten van de 
koloniebroeders open en bloot. Op de hoge 
kwelder, die praktisch nooit overstroomt, 
zijn deze vogels ‘sitting ducks’ voor rovers 
als vos, kraai en meeuwen. Puijman: “In 
2007 zijn we daarom begonnen met het 
afrasteren van de kwetsbare broedgebieden. 
Daardoor zijn de vogels binnen de rasters 
beschermd tegen predatie door vossen.” 
Dat de rasters effectief zijn, blijkt uit een 
onderzoek dat Puijman en Frank Willems 
in opdracht van SOVON Vogelonderzoek 
Nederland hebben uitgevoerd in de periode 
van 2007 tot en met 2011. “We hebben de 
nesten van een groot aantal grondbroeders 
binnen en buiten de rasters gevolgd”, 
zegt puijman. “De legsels van met name 
kluten, bleken binnen de rasters een tien 
keer zo grote overlevingskans te hebben 
als de nesten buiten de rasters. Omdat 

kraaien en meeuwen ook binnen de rasters 
vrij spel hebben, kunnen we die lage 
overlevingscijfers buiten de rasters bijna 
volledig toeschrijven aan predatie door 
vossen.”

Onneembare vesting
Binnen de rasters is het druk met vogelle-
ven. Tureluurs en bontbekplevieren maken 
snelle vluchten van het slik van de Dollard 
naar het nest op de kwelder. Een aantal 
mannelijke kluten probeert met sierlijke 
baltsbewegingen een vrouwtje tot paren 
te bewegen en op een bult verderop maakt 
een groep noordse sterns kabaal.  Een ei-
landje in één van de poeltjes op de kwelder 
heeft een extra raster gekregen. “Daar op de 
punt ligt een klutennest met vier eieren”, 
zegt Puijman. “En als je goed kijkt zie je 
daar ook eieren van een bontbekplever”. 
Het ziet ernaar uit dat de vogels op dit 
kleine eilandje een onneembare vesting 
hebben gekozen voor het grootbrengen van 
hun jongen. Daarmee lijkt een volgende 
generatie grondbroeders gegarandeerd.

rasters hOudeN vOsseN 
vaN de hOge kwelders Vossen op de kwelder

Inzet: bontbekplevier 

met jong
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Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Silvan Puijman

De vos heeft de kwelders gevonden als 
leefgebied. Prooidieren zijn hier veelvuldig 
en eenvoudig voorhanden. Immers, veel 
van de vogels die hier in kolonies broeden. 
Nestelen op de grond op terreinen met 
een steeds schralere vegetatie. Silvan 
Puijman, beheerder van rayon oost, klimt 
over een hek van schrikdraad op de Punt 
van Reide. Hij knielt en wijst naar de lage 
begroeiing en de uitwerpselen die overal 
verspreid liggen. “Dat zijn de uitwerpselen 
van brandganzen. Die gebruiken de 
hoge kwelder van de Punt van Reide als 
foerageerplek. Ze houden de begroeiing 
zo kort, dat er bijna geen pollen meer 
zijn waar de tureluurs en grutto’s veilig 
kunnen nestelen. Die maken hun nest nu 
op de open vlakte, ze hebben geen keus. 
De bontbekplevier is een vogel met een 
uitgesproken voorliefde voor de vlakte 
als nestelgbied. Het is wel typisch  dat 
de bontbekplevieren de langwerpige 
ganzenkeutels als nestmateriaal 
gebruiken.”

In een zoektocht naar nieuwe leefgebieden belanden vossen 
steeds frequenter op de kwelders van het noorden en oosten van 
Groningen. Confrontaties tussen deze relatief nieuwe bewoner 
en de traditionele populatie koloniebroedvogels  zoals kluut en 
kokmeeuw en soorten als  bontbekplevier 
en tureluur, lopen voor de vogels slecht af. 
Het plaatsen van rasters ter bescherming 
van de broedende vogels lijkt zijn 
vruchten af te werpen.

H o o G ,  d r o o G  e n  v e i l i G  b r o e d e nH o o G ,  d r o o G  e n  v e i l i G  b r o e d e n

andere ganzensoorten gaat het volgens Voslamber goed. Op flyway-
schaal, dus van broedplek naar overwinteringsbebied, nemen 
de populaties in aantal toe. Alleen de zeldzame dwerggans en de 
roodhalsgans doen het niet echt goed.

succesverhaal
Die enorme ganzenvlucht naar ons land ligt deels aan het verschui-
ven van overwinteringsgebieden, meent Voslamber. Maar het is 
vooral het overvloedig aanwezige eiwitrijke gras dat de ganzen naar 
ons land lokt. De gans heeft zichzelf daarmee in Nederland een 
beschermde status weten te verwerven, want internationaal is er de 
afspraak dat dieren beschermd worden wanneer ergens meer dan 
één procent van een populatie zit. 
Maar is door de komst van al die ganzen de druk niet te hoog 
geworden? Dat hangt er maar vanaf vanuit welke blik er naar wordt 
gekeken. Voslamber: “Vanuit het oogpunt van natuurbeschermers 
is de ontwikkeling van de ganzenpopulatie een succesverhaal. 
Boeren kijken er anders naar. Die vinden één gans op een akker 
meestal al te veel.” Die tegenstelling zorgt al jaren voor botsingen 
tussen beide partijen. Nu is het zo geregeld dat ‘s winter in de 
foerageergebieden niet op ganzen gejaagd mag worden. Buiten die 
periode mag per ‘verjaagactie’ een zeker aantal ganzen geschoten 
worden. “Maar daar is nauwelijks controle op”, aldus Voslamber. 
Dat er veel geschoten wordt is zeker. Volgens officiële cijfers in 
2008 bijvoorbeeld 43.000 grauwe ganzen en 41.000 kolganzen. 
Maar de werkelijke aantallen zijn waarschijnlijk een keer zo hoog, 
stelt Voslamber. “Toch neemt het aantal ganzen verder toe”, zegt 
Voslamber hierover. “Dat komt doordat populaties reageren door 
meer jongen te produceren. De druk om te schieten is heel erg 
hoog, maar het helpt echt niet. Dat is lastig te begrijpen en boeren 
vinden het uiteraard erg frustrerend.” 

Hij relativeert daarnaast het schadeverhaal. In de winter worden 
boeren immers gecompenseerd, benadrukt Voslamber. “En wan-
neer ze in maart weer vertrekken doet het probleem zich niet meer 
voor. Alleen de broedende ganzen die hier dus het hele jaar verblij-
ven kunnen inderdaad wel hele stukken grasland wegvreten. Dat is 
duidelijk een schadepost. Rond het Schildmeer speelt het op enkele 
plekken. En eigenlijk is er geen goede oplossing voor te bedenken.” 
Momenteel worden wel bij broedende ganzen nesten leeggehaald, 
maar ook dat heeft geen effect, stelt de ganzenexpert, want de 
werkelijke reden voor de aanwezigheid van al die ganzen blijft: dat 
overvloedig aanwezige malse gras. Het enige dat volgens Voslamber 
helpt: accepteren dat de dieren er zijn.

Zware keuzes
Dat het met de weidelanden toch ook anders kan, bewijst de 
aanpak van het Groninger Landschap in de Koningslaagte en 
het Reitdiepgebied, waar in samenwerking met boeren, via 
mozaïekbeheer en door de waterstand te verhogen, monotone 
graslanden worden omgevormd tot bloemrijk weidevogelland. 
Arjan Hendriks: “Het heeft een enorm positief effect op de 
gruttostand. Die is sinds 2008 verbeterd. Ook de spreiding van 
broedparen grutto over het gebied is toegenomen, wat inhoudt 
dat meer percelen aantrekkelijker broedgebied zijn geworden. 
Daarnaast broeden hier sinds de aanpassing van het waterbeheer 
de kluut en de kokmeeuw als nieuwe soorten.” 
Alleen wanneer “hele zware beleidskeuzes” worden gemaakt, 
zoals Hendriks het omschrijft, kan het tij landelijk nog worden 
gekeerd: “Aanzienlijk meer en grotere gebieden moeten dan als 
weidevogelland worden ingericht en beheerd. Voor de landbouw 
dient weidevogelbeheer dan ook een kerntaak te worden en niet 
langer als nevenpoot te worden uitgevoerd.”

Grauwe gans



klimaatwiNNaars 
eN -slachtOffers
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De opwarming van de aarde krijgt vat op de vogelstand. Vogel-
soorten rukken op naar het noorden, trekvogels missen de 
vervroegde insectenpiek, en nesten spoelen weg door overstro-
mingen. Het is van belang om de Groningse natuur robuust te 
maken, zodat we de gevolgen van de klimaatverandering kunnen 
opvangen.

Sneu is het wel. Komt de bonte vliegenvanger na een vlucht van 
vijfduizend kilometer in Groningen aan, is hij net te laat voor zijn 
dis die bestaat uit rupsen. Boosdoener is het veranderende klimaat, 
waardoor de lente en daarmee de rupsenpiek eerder begint. Han 
Olff, hoogleraar ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, beti-
telt de bonte vliegenvanger als één van de eerste bewezen klimaat-
slachtoffers. Groningse biologen doen er al jaren onderzoek naar. 
“Dat het klimaat verandert, staat onomstotelijk vast”, vertelt Olff. 
“Winters worden warmer en stormachtiger, lentes beginnen eerder 
en zomers worden droger. Vogels reageren hierop. Zeker trekvogels, 
die verkassen als een nieuw seizoen aanbreekt.” Klimaatverande-
ring hoeft niet erg te zijn voor de vogelstand, stelt Olff, zolang de 
natuur de veranderingen maar kan bijbenen. “Gaat het te snel, dan 
raakt het natuurlijk evenwicht verstoord. Soorten die houden van 
warmte rukken dan bijvoorbeeld massaal op. Zover is het gelukkig 
nog niet, al zou je de Japanse oester onder deze groep kunnen scha-
ren. De oester werd uitgezet met de verwachting dat ze de barre 
Hollandse winters niet zou overleven. Een misrekening.” 

timing 
Timing is voor trekvogels cruciaal. Met name soorten met weinig 
speling in hun tijdschema zijn volgens Olff de dupe. Het Groningse 
langjarig onderzoek naar de bonte vliegenvanger is inmiddels 
uitgebreid naar andere insectenetende zangers, zoals tjiftjaf, fitis 

en koolmees. Van koolmezen is bekend dat ze ook last hebben van 
de vervroegde rupsenpiek, maar zij passen zich relatief eenvoudig 
aan. Het is aangetoond dat flexibele mezen meer nakomelingen 
grootbrengen, dan hun starre soortgenoten die hun broedagenda 
niet willen omgooien. 
Voor onze steltlopers speelt hetzelfde probleem, stelt Olff, maar 
dan in de noordelijke arctische toendra, waar onze vogels in het 
voorjaar aankomen. “Net als hier de vliegenvangers dreigen de 
steltlopers daar de voedselpiek mis te lopen. Ook in de toendra 
stijgt de temperatuur, waardoor de sneeuw eerder smelt en insec-
ten vroeger uitkomen. Tot dusver zijn onze steltlopers nog op tijd, 
maar warmt de aarde verder op, dan kan er een probleem ontstaan. 
Gelukkig is dat vooralsnog theorie. Een arctische mismatch is nog 
niet aangetoond.” 
In de Waddenzee voorziet Olff minder snel problemen met laat-
komers. “De piek hier is veel breder. Wormen en schelpdieren zijn 
langer beschikbaar. Het komt niet aan op een paar weken, zoals bij 
de rupsenpiek.” Toch bestaan er theorieën dat de klimaatverande-
ring ook op het Wad vat krijgt op het voedselaanbod. In de Wad-
denzee vinden forse verschuivingen plaats in de soortensamenstel-
ling. Garnalen nemen bijvoorbeeld toe, grotere roofvissen af. Olff: 
“Eén van de theorieën is dat krabben en garnalen profiteren van de 
warmere condities. Ze komen eerder in het voorjaar op de wadpla-
ten, nét op het moment dat de minuscule mossels en kokkels zich 

willen settelen. Het gevolg: ze eten al het broedval op. Mogelijk is 
dit een reden waarom schelpdierbanken zich moeizaam herstellen. 
De vraag is of dit enkel te wijten is aan klimaatverandering. Ook 
factoren als bodemverstoring spelen een rol, en het verdwijnen van 
natuurlijke vijanden door overbevissing.” 

wateroverlast
Niet alleen het voedselaanbod verschuift, ook het leefgebied van 
vogels. De zeespiegelstijging vormt een bedreiging, een direct 
gevolg van de opwarming. Dit probleem doet zich volgens Olff met 
name voor in Mauritanië in West-Afrika, waar onze steltlopers 
overwinteren. Olff is er geregeld te vinden. Hij maakt zich zorgen. 
“Een paar centimeter erbij, en grote delen van de droogvallende 
platen en zeegrasvelden in de wetlands van Mauritanië staan per-
minent onder water. De hoogteverschillen zijn er minimaal. Ook 
onze Waddenzee is een verfijnd spel van sedimentatie en erosie. 
We weten niet exact hoe het systeem zal reageren op de zeespie-
gelstijging. Hopelijk stijgt de wadbodem voldoende mee door 
sedimentatie, maar het kan ook één bak water worden, zoals in de 
Oosterschelde.”
Op de Dollardkwelders ziet Silvan Puijman, rayonbeheerder van 
Het Groninger Landschap, het aantal overstromingen toenemen. 
“De laatste jaren staan de kwelders elk broedseizoen blank. Hon-
derden nesten van kluten, veldleeuweriken en graspiepers spoelen 
dan weg. Afgelopen juli stond alles weer onder water. Je ziet dan 
alleen de kleiruggen nog, waarop de koeien lopen.” Puijman wijst 
op het toenemende belang van binnendijkse natuurgebieden als 
Breebaart en de Klutenplas. Die stromen bij hoogwater immers 
niet onder. “In de toekomst, als de wadplaten vaker onderlopen, 
kunnen de wadvogels bij ons terecht om te foerageren”, vertelt 
Puijman. Wateroverlast hoeft niet altijd nadelig uit te pakken voor 
de natuur. Puijmans collega’s rond het Zuidlaardermeer lieten af-
gelopen januari het wassende Hunzewater de Kropswolderbuiten-
polder en de Westerbroekstermadepolder instromen. De ontstane 

waterplas trok in mum van tijd tienduizenden watervogels aan.

klimaatbuffers
Beide polders - maar ook Breebaart, de Klutenplas en de Dollard-
kwelders - vormen ideale klimaatbuffers. Ze vangen de gevolgen 
van de klimaatverandering op een natuurlijke wijze op. Bij het 
Zuidlaardermeer door tijdelijk het wassende water op te slaan, de 
kustgebieden door de harde grens tussen water en land te ver-
zachten. Puijman maakt zich sterk voor nieuwe klimaatbuffers. 
“Momenteel richt het Waterschap Hunze en Aa’s een waterber-
gingsgebied in tussen Nieuwe Statenzijl en Nieuwe Schans. De 
natuurcomponent wordt overgedragen aan Het Groninger Land-
schap en aan Staatsbosbeheer. Voor de Eems-Dollard zitten we met 
bedrijven, overheden en organisaties om tafel om de Eems en de ri-
vermonding gezonder en robuuster te maken.” Ook Olff benadrukt 
het belang van klimaatbuffers. De Waddenzee zit volgens hem in 
een te strak korset. Uitdijen is nagenoeg onmogelijk, stelt hij, met 
al die harde dijken. “De flexibiliteit is uit het systeem verdwenen, 
omdat landaanwinning en zeespiegelstijging tegen elkaar in heb-
ben gewerkt. Nieuwe natuur is belangrijk. Niet alleen om water de 
ruimte te geven, ook om onze vogelpopulaties te versterken. Hoe 
kleiner een populatie, des te kwetsbaarder zij is.”
Dat de Groningse vogelstand zal veranderen, bewijst de Klimaat-
atlas van Europese broedvogels, een uitgebreide studie van de 
Engelse onderzoeker Brian Huntley. Ook nu al zijn veranderingen 
waarneembaar, denk aan de toename van de nijlgans. De atlas pre-
senteert toekomstige verspreidingskaarten uit het jaar 2070. Veel 
vogelsoorten zijn tegen die tijd opgeschoven naar het noorden. Er 
zullen in Groningen soorten verdwijnen, maar we krijgen er andere 
voor terug. Neem de bijeneter, de waterspreeuw en de hop, kleur-
rijke vogels die ons Groninger landschap zullen opfleuren. De atlas 
voorspelt ons zelfs de slangenarend als broedvogel. De klimaat-
verandering levert zo niet alleen verliezers, maar ook mogelijke 
winnaars op. 

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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‘IJsvogels van de Hunze’ 

in Buitenplaats Reitdiep

Van 16 juni tot 3 september zijn de schil-

derijen, etsen en aquarellen uit het boek 

‘IJsvogels van de Hunze’ te bezichtigen in 

Buitenplaats Reitdiep in Noorderhogebrug. 

De locatie is toepasselijk, zo vlakbij de oude 

Hunzeloop. Tijdens het Midzomerfestival van 

Het Groninger Landschap in het weekeinde 

van zaterdag 23 en zondag 24 juni verzorgt 

Erik van Ommen workshops over het schilde-

ren van vogels voor kinderen en ouders. Het 

natuurkunstboek ‘IJsvogels van de Hunze’ is 

tijdens het Midzomerfestival op het bezoe-

kerscentrum te koop. Op verzoek zal Erik van 

Ommen het boek signeren. Na Buitenplaats 

Reitdiep verhuist de 

tentoonstelling ‘IJs-

vogels van de Hunze’ 

stroomafwaarts naar 

Buitenplaats Noord-

kust in Pieterburen, 

waar de werken van 

Erik van Ommen van 

15 september tot 1 

november te zien zijn.

  

Meer wintergevoelige 

vogelsoorten

Niet alleen de ijsvogelstand is gekelderd, ook 

die van andere wintergevoelige soorten als 

kleine zilverreiger, blauwe reiger en winter-

koning. Veel van deze soorten zijn, net als 

de ijsvogel, gebonden aan water. De winter-

koning zit met het probleem dat de insecten 

waar hij van leeft, bij vorst stil blijven zitten. 

Het vinden van voedsel kost hem daardoor 

meer energie, dan het voedsel oplevert. 

Daarnaast is bij kou extra energie nodig om 

warm te blijven.

broedparen in Nederland bleek maar liefst 
de helft gesneuveld, en een jaar later weer 
dertig procent. De laatste winter lijkt de 
genadeklap. Ook langs de Hunze, waarover 
afgelopen april het natuurkunstboek ‘De 
IJsvogels van de Hunze’ verscheen. Voor 
het boek reisde schilder Erik van Ommen 
een jaar lang schilderend en tekenend 
met de ijsvogel mee. Vanaf de bron van de 
Hunze in Drenthe tot de monding bij het 
Lauwersmeer. Had Van Ommen de reis 
dit voorjaar opnieuw gemaakt, dan had 
hij weinig ijsvogels op het doek gekregen. 
Uit de Drentse Hunze komt het droevige 
bericht dat van de negen paartjes geen 
enkele de vorstperiode heeft overleefd. Ook 
in de stad Groningen staat de teller op nul, 
al hopen de leden van de nieuwe ijsvogel-
werkgroep dat dit voorjaar ergens in de stad 
een broedpaar opduikt. 

wakken
“Drie jaar geleden broedden in de stad 
nog circa 26 paartjes”, vertelt Maricée Ten 
Bosch, één van de twaalf leden van de 
werkgroep. Ten Bosch is als stadsvogelad-
viseur van Vogelbescherming Nederland 
begaan met de Groningse ijsvogels. Samen 
met Wies Jansen ging ze afgelopen winter 
op stap om wakken te maken, zodat de 
ijsvogels plekken kregen om vis te vangen. 
“Twee weken zijn we er intensief mee 
bezig geweest. Eerst bij een bruggetje in de 
Boterdiepzoen, dichtbij twee ijsvogelwan-
den. Toen het steeds harder ging vriezen, 
zat het wak in een mum van tijd dicht. 
Daarom zochten we het dichter bij huis, in 

Ook al doet zijn naam anders vermoeden, 
toch verafschuwen ijsvogels strenge win-
ters. IJs vormt zijn achilleshiel. Aan de elf-
stedenkoorts waaraan iedere Nederlander 
dan lijkt te lijden, hebben ze een broertje 
dood. In 1963 maakten de ijsvogels de glori-
euze overwinning van Reinier Paping niet 
meer mee. Na die barre winter was de ijsvo-
gel vrijwel uit Nederland verdwenen. Ook 
na de winter van de laatste Elfstedentocht, 
in 1997, bleven slechts enkele tientallen 
paartjes ijsvogels in leven. Op de vraag hoe-
lang de ijsvogels het volhouden, antwoordt 
ijsvogelexpert Jelle Harder: “Na twee weken 
schaatsen op buitenijs wordt het kritische 
punt bereikt. Dan sneuvelen de ijsvogels bij 
bosjes. Elke dag eet een ijsvogel zijn eigen 
gewicht aan vis. Lukt dat niet, dan raken 
ze snel verzwakt, waardoor hun veren niet 
meer waterdicht zijn. Een longontsteking is 
dan fataal.” 
Is het erg dat ijsvogelpopulaties afnemen? 
Harder vindt van niet. “Het hoort bij de 
soort. Sommige jaren neemt de populatie 
toe, andere jaren neemt de populatie af. Je 
moet het zien als een normaal natuurlijk 
proces. Met meerdere broedsels per jaar, 
met telkens zes jongen, herstelt de popula-
tie zich ook weer snel.” 

gekelderd 
Inmiddels hebben we drie strenge win-
ters achter de rug. Daarvoor ging het juist 
goed. Na een lange reeks zachte winters 
op rij bereikte de Nederlandse populatie 
een recordhoogte. De eerste koude win-
ter was het meteen raak. Van de duizend 

Strenge winters, als het vriest en het kraakt. Gevoelige soorten 
als ijsvogels en  winterkoningen kunnen er niet tegen. Duurt de 
vorstperiode te lang, dan keldert de populatie. Afgelopen winter 
waren in Groningen ijsvogelliefhebbers druk in de weer om 
ijsvogels te beschermen. 

iJsvOgels hOudeN Niet vaN iJs
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Voor volgend jaar, mocht het weer lang-
durig vriezen, bekijkt de werkgroep welke 
wateren kansrijk zijn om open te houden, 
bijvoorbeeld bij een sluis waar het water 
blijft stromen. Tot dan houdt de werkgroep 
de ijsvogels nauwlettend in de gaten. “We-
ten we exact waar ze zitten, dan kunnen we 
ze komende winter beter helpen”, zegt Ten 
Bosch. Harder maakt zich al langer sterk 
voor het slaan van wakken. Hij lanceerde 
zijn actie ‘Hak een wak’. Het initiatief sloeg 
aan. “Veel mensen wilden helpen, door 
wakken te slaan of open te houden. De wak-
ken hielden zeker tien tot twintig ijsvogels 
in leven. Ook een jaar later, toen er weer 
een strenge winter was, meldden zich 
vrijwilligers.” 

goudvissen
Ook Michiel Hilberdink beschermt ijsvo-
gels. In zijn Groningse stadstuin met vijver 
vist al jaren een ijsvogel. Tijdens de eerste 
strenge winter maakte hij zich zorgen. “Ik 
heb een wak gemaakt met een pomp, die 
het wak openhield. Bij de vijver plaatste 
ik een stok, waarop de ijsvogel kon zitten. 
Het werkte. De hele winter zat de ijsvogel, 
een vrouwtje, in mijn tuin. Ik zag haar 
dagelijks.”  Vanuit zijn woonkamer had 
Hilberdink er een prachtig uitzicht op. 
Een winter later kreeg hij een mannetje op 
bezoek. “Ook die bleef de hele vorstperiode. 
Hij viste zoveel dat er geen vis meer in mijn 
vijver zwom.” Hilberdink voerde de vogel 
bij, twee tot vier goudvissen per dag, die hij 
kocht in een dierenwinkel. “De goudvissen 
deed ik in een mandje van gaas in het wak. 

Tekst Addo van der Eijk   Illustraties Erik van Ommen, Silvan Puijman

Het ijsvogeltje werd soms bijna brutaal. 
Had ik me net omgedraaid, viste hij de 
visjes al uit het mandje.” Afgelopen vorst-
periode zat er tot Hilberdinks teleurstelling 
geen ijsvogel in zijn tuin. “Net voor de vorst 
verdween hij. Ik hoop dat er weer een komt. 
In de tuin heb ik een wand afgestoken, 
waarin ijsvogels kunnen broeden.” 
In en rond de stad hebben de stadsecologen 
van de gemeente Groningen inmiddels 
zo’n 25 kunstmatige broedwanden aan-
gelegd. Afgelopen april werd een nieuwe 
ijsvogelwand aan het Helperdiepje officieel 
geopend. Tot dusver onbewoond, maar Ma-
ricée Ten Bosch houdt hoop. “We inspecte-
ren de wanden geregeld. Hopelijk herstelt 
de Groningse ijsvogelpopulatie zich snel.”

het Noorderplantsoen. Daar hebben we met 
een ijsboor gewerkt. Maar ook dat dat vroor 
binnen een uur dicht. Bovendien moes-
ten we rekening houden met schaatsers.” 
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Met het moderniseren van de landbouw zijn met veldbloemen 
bezaaide akkerranden bijna overal verleden tijd. Dat is jammer, 
want akkerranden zijn meer dan een kleurig detail in het 
landschap. Ze bieden voedsel en onderdak aan een diversiteit aan 
insecten, vogels en andere dieren. Adri Boonman vertelt waarom 
hij enthousiast is over de akkerranden langs zijn land.

Fleurige schuilplaats voor 
ongediertebestrijders 

Je ziet het niet veel meer, landerijen die zijn 
omzoomd met een brede strook waar de 
natuur schijnbaar vrij spel heeft. Akker-
randen zorgen vooral in de zomer voor een 
spectaculair schouwspel van bloeiende 
veldbloemen. Adri Boonman uit Midwolda 
is één van de boeren die langs een ge-
deelte van zijn land een akkerrand heeft. 
Het gaat om het land dat hij pacht van Het 
Groninger Landschap. ‘Rayonbeheerder 
Silvan Puijman heeft me over de streep 
getrokken’, zegt Boonman. ‘Daarna heb ik 
van Het Louis Bolk instituut en de organi-
satie Bloeiend Bedrijf de informatie en het 
zaadmengsel gekregen dat goed werkt op 
deze akkerranden. Het is de bedoeling dat 
de ene plant de andere opvolgt met bloeien. 
Dat ziet er niet alleen fraai uit, het trekt ook 
insectenleven.’
Daarmee geeft Boonman gelijk de hoofdre-
den aan voor het inleveren van bouwland 
voor een akkerrand. De randen zijn een 
schuilplaats voor een groot aantal insecten-
soorten, die als waardevolle en natuurlijke 
bestuivers en ongediertebestrijders aan de 
slag gaan. ‘Zonder akkerrand zijn insecten 
die bijvoorbeeld bladluizen eten, te ver 
verwijderd van een schuilplaats en kost het 
zoeken naar zo’n plek teveel energie. Een 
akkerrand biedt de benodigde beschutting 
en heeft een werking tot zeventig meter 
het bewerkte land in. Er zijn al boeren die 
experimenteren met akkerranden om de 
honderd meter, daarmee is hun volledige 
land bereikbaar voor de ongediertebestrij-
ders.’

Positieve reacties
Het aanleggen van een akkerrand is geen 
kwestie van een strook land onbewerkt 
laten en maar zien wat er aanwaait. De rand 
bestaat uit een zorgvuldig samengestelde 
mix van planten en bloemen, zodat er in 
de zomermaanden altijd iets in bloei staat. 
Boonman: ‘Als je een akkerrand niet inzaait 
en maar afwacht wat er gebeurt, staat 
de rand binnen de kortste keren vol met 
brandnetels. We zaaien de rand daarom 
in met voornamelijk eenjarige gewassen. 
Jaarlijks maaien we een gedeelte en zaaien 
we de rand opnieuw in. Meestal beginnen 
we in mei of begin juni met inzaaien. Vanaf 

het begin van de zomer staat de akkerrand 
dan geheel of gedeeltelijk tot en met oktober 
in bloei.’
Het geheim van een goede akkerrand zit hem 
in de diversiteit van de gewassen waaruit de 
rand bestaat. De akkerranden van Boonman 
bevatten een flinke variëteit aan bloeiende 
gewassen die allemaal hun eigen functie 
hebben in het systeem. Maar niet alleen het 
bouwland van Boonman profiteert van de 
diversiteit aan bloeiende planten. Ook buurt-
bewoners en bezoekers hebben er voordeel 
van. ‘Dat viel ons erg op’, zegt Boonman. 
‘Door de akkerranden krijgen we veel posi-
tieve reacties van mensen uit de buurt en van 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Louis Bolk Instituut, Silvan Puijman

grauwe gorzen, zoeken de akkerrand graag 
op, net als ring- en huismussen, kneuen, 
putters, vinken, groenlingen, veldleeuweri-
ken en gele kwikstaarten. Een groot aantal 
vlinders geeft de akkerranden nog meer 
kleur. Het klein geaderd witje, de oranjetip, 
de dagpauwoog en de gehakkelde aurelia, 
maken dankbaar gebruik van blad als rups 
en nectar als vlinder. De randen zijn ook 
een prima foerageerplek voor vleermuizen. 

kleurrijke omgeving
De akkerranden van Boonman zijn tussen 
de twaalf en achttien meter breed. In totaal 
heeft hij langs het land dat hij van Het 
Groninger Landschap pacht ongeveer een 
hectare aan akkerranden. Dat kan vanwege 
de goede afspraken die hij hierover heeft. 
‘Zonder die afspraken zou het te kostbaar 
worden om land op te geven voor een ak-
kerrand. Afgezien daarvan geniet ik er wel 
enorm van. Het is een prachtig gezicht, het 
heeft een belangrijk doel en het trekt die-
renleven aan. Bovendien geeft het ook de 
omgeving meer kleur. Als je het zo bekijkt 
is het zeker een goede investering.’

mensen die hier aan het recreëren zijn. Een 
mevrouw vertelde me dat ze zo blij was dat 
ze voor het eerst in twintig jaar weer eens 
korenbloemen had gezien. De gewassen die 
in de akkerrand groeien, zag je vroeger vaak 
langs de kant van de weg staan. Door onder 
andere nieuwe landbouwtechnieken, zijn 
veel van die planten verdwenen.’

vogels, vlinders en vleermuizen
Het grootste voordeel van de akkerranden 
heeft het dierenleven toch wel. Binnen de 
kortste keren worden de randen bevolkt 
door grote aantallen insecten en spinnen, 
die op hun beurt weer een rijkdom aan 
vogelleven aantrekken. De grote zilver-
reigers die rond het Oldambtmeer leven 
zijn voor Boonman de meest opvallende 
bezoekers van de akkerranden. Zij doen 
zich tegoed aan de kikkers en knaagdieren 
in en rond de randen. Ook andere rovers 
zoals de torenvalk, de kerkuil en de grauwe 
kiekendief die zo karakteristiek is voor deze 
streek, hebben de randen gevonden. Patrijs 
en fazant gebruiken de randen als schuil-
plaats. Geelgorzen en naar de winter toe 

Adri Boonman

Grote diversiteit aan 

plantenrassen bij 

een akkerrand 

Een diversiteit aan gewassen

De aanleg van akkerranden wordt gestimu-

leerd vanuit de organisatie Bloeiend Bedrijf 

en de regeling ‘Beheer Akkerranden’ die is 

opgesteld om steun te verlenen aan boeren 

die akkerranden willen aanleggen. De boeren 

krijgen ondersteuning vanuit onder andere 

het Louis Bolk Instituut, een advies en onder-

zoeksbureau op het gebied van onder andere 

duurzame landbouw. Het zaadmengsel dat 

Adri Boonman gebruikt voor zijn akkerranden 

is door dit instituut samengesteld. Het be-

staat in 2012 uit de volgende plantenrassen:

- Boekweit

- Bolderik

- Chrysant

- Cosmea

- Gele ganzenbloem

- Gele kamille

- Gipskruid

- Hoofdjesgilia

- Klaproos

- Korenbloem

- Luzerne

- Meisjesogen

- Phacelia

- Saffloer

- Zonnebloem

- Zomertarwe

- Giers

a k k e r r a n d e n  i n  o o s T - G r o n i n G e n

Putter

Links vbnb:  oranjetip

gehakkelde aurelia
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Bioloog Christiaan Both van de Rijksuniversiteit Groningen 
doet onderzoek naar de bonte vliegenvanger. Het ziet ernaar uit 
dat deze vogel door een veranderend klimaat ieder jaar net iets 
te laat terugkeert uit zijn overwinteringsgebied, om met succes 
te broeden. 

Ik doe zelf sinds tien jaar onderzoek naar de bonte vliegenvanger 
in Nederland.Anderen hebben dit tientallen jaren daarvoor ook al 
gedaan. Hierdoor kunnen we zien hoe deze vogelsoort zich heeft 
aangepast aan het warmer wordende klimaat. De bonte vliegen-
vanger overwintert in West-Afrika en komt tegen het voorjaar onze 
kant op om te nestelen en jongen groot te brengen. Vanuit Afrika is 
het voor een vogel lastig in te schatten wanneer het voorjaar start  
in Europa. Dat levert de laatste jaren problemen op. 
Om succesvol een nest groot te brengen, moet er voldoende voed-
selaanbod zijn. De jonge bonte vliegenvanger wordt grootgebracht 
op een dieet dat voornamelijk uit rupsen bestaat. Die zijn maar drie 
weken per jaar ruim voorradig. Te vroeg aankomen levert proble-
men op omdat er dan nog weinig voedsel is voor een volwassen 
vogel om te overleven, te laat aankomen betekent dat je de rup-
senpiek mist en daardoor weinig jongen kan grootbrengen. In de 
laatste dertig jaar is de rupsenpiek wel drie weken vervroegd, en de 
vliegenvangers zijn maar tien dagen eerder gaan broeden. Ze lopen 
dus achter de feiten aan. Hierdoor zijn vliegenvangers vrijwel ver-
dwenen uit bossen waar de rupsen vroeg in het voorjaar pieken. We 
onderzoeken nu of deze en andere trekvogels dit probleem kunnen 
oplossen en op welke manier dat kan

Mijn onderzoek naar bonte vliegenvangers staat model voor de vo-
gels die lange afstanden afleggen naar en van hun overwinterings-
gebied. Deze soorten lijken aan de ene kant het kwetsbaarst voor 
klimaatsverandering. Hun leven hangt immers af van het op het 
juiste moment op de juiste plek zijn. Aan de andere kant hebben 
trekvogels een enorme flexibiliteit. Zo zouden ze bijvoorbeeld wat 
verder naar het noorden kunnen trekken, wanneer ze te laat op hun 
oorspronkelijke broedplek aankomen. Ze zouden dus een broedge-
bied kunnen kiezen waar op dat moment een rupsenpiek is. 
Misschien heeft deze flexibiliteit echter ook grote nadelen. De vlie-
genvangers missen immers lokale kennis op de nieuwe plek, over 
voedsel en roofdieren. Om dit te onderzoeken hebben we in 2010 
een aantal Nederlandse vliegenvangerparen in Zuid-Zweden laten 
broeden. Het was interessant om te zien dat ze dit goed deden. 
Doorvliegen naar het noorden zou dus een mogelijke aanpassing 
aan klimaatsverandering kunnen zijn. 
De komende jaren willen we leren begrijpen of aanpassing ook 
kan plaatsvinden door micro-evolutie. Daarvoor onderzoeken we 
een grote populatie in Drenthe en in het Noordlaarerbos in Zuid-
Groningen. We zijn benieuwd of variatie in trektijd in de genen zit. 
Krijgen ouders die vroeg in het jaar trekken jongen die dit gedrag 
overnemen? Hiervoor bouwen we aan een stamboom van geringde 
bonte vliegenvangers, zodat we over een aantal jaren kunnen 
zeggen of bonte vliegenvangers zich wel of niet kunnen blijven 
aanpassen als het voorjaar steeds vroeger begint. 

Christiaan Both

BONte vliegeNvaNger: ‘mOdelslachtOffer’ vaN klimaat-
veraNderiNg

ommetje, dat vanaf de boerderij is uitgezet. 
Het boerenland is zompig. Als het heeft 
geregend, dan stroomt het regenwater 
niet meer snel weg via de sloten richting 
zee, zoals vroeger het geval was. Want 
liever dan afvoeren, houdt Het Groninger 
Landschap het regenwater zo lang mogelijk 
vast. De tureluur, die verderop met zijn 
rode poten op een paaltje staat, profiteert 

Vanaf het uitkijkpunt, bovenin het 
bezoekerscentrum, is er een weids uit-
zicht over de groene weilanden van het 
natuurgebied de Koningslaagte. Vlak langs 
de boerderij kronkelt de rivierbedding van 
de oude Hunze. Rivierwater stroomt er al 
sinds de veertiende eeuw niet meer door, 
maar nat is het er wel. Dat de weilanden 
soms drijfnat zijn, valt ook op tijdens het 

Waar kan dat nog in Nederland: door het grasland struinen, terwijl 
koeien je aanstaren en je moet slalommen tussen de vlaaien. 
Anders dan in Engeland, waar je op het platteland mag rondlopen, 
is het Hollandse boerenland grotendeels op slot. Buitenplaats 
Reitdiep in Noorderhogebrug vormt een uitzondering. Daar is een 
ommetje van 2,5 kilometer uitgezet. Een aanrader, dwars over 
de weilanden, door een landschap dat geschiedenis ademt. Houd 
wel voldoende afstand tot het vee, en loop langs de rand van het 
perceel.

Ommetje 
Buitenplaats Reitdiep 
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Tekst Koos Dijksterhuis   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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na hun lange reis in de Koningslaagte 
komen opvetten voor het broedseizoen.” 
Al ogen de weilanden egaal groen, toch is 
er volop variatie. Er groeien verschillende 
soorten gras en witte klaver. 

klooster selwerd
Mooiste van het ommetje vindt Pelster de 
eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. “Je 
loopt door een historisch gebied, dat vroe-
ger in bezit was van het klooster Selwerd. 
Het inmiddels verdwenen klooster stond 
vroeger achter de huidige wijk Selwerd, 
naast het Selwerderhof. Het Van Starken-
borghkanaal loopt dwars door de klooster-
tuin”, vertelt Pelster. De geschiedenis is on-
derweg in het landschap te lezen. Je moet 
een oogje dichtknijpen bij de spoorlijn, de 

daarvan. Ook de grutto’s en de kieviten, die 
we onderweg tegenkomen, houden van de 
natte ondergrond. “Dit is klei. Droogt die 
uit, dan wordt hij steenhard en kunnen 
vogels met hun snavels niet bij de wormen 
komen”, vertelt Fred Pelster, vrijwilliger van 
het team Reitdiep. Toch stond het terrein 
vroeger ’s winters soms ook onder water. 
“Je kon hier mooi schaatsen. Door het 
ondiepe water was het gauw bevroren.”
Pelster kent het ommetje door en door. 
Talloze keren heeft hij het rondje gelopen, 
en zich in archieven en boeken verdiept in 
de geschiedenis van het gebied. De kans 
om de voeten droog te houden, is ’s zomers 
groot. Nat is het vooral vanaf het najaar tot 
in het late voorjaar. “Afgelopen voorjaar 
streken hier honderden grutto’s neer, die 

elektriciteitsmast en de Groningse skyline, 
maar in wat overblijft, lijkt het of de tijd 
250 jaar heeft stilgestaan. Pelster verwijst 
naar de oude kaart die in het bezoekerscen-
trum hangt. “Het kavelpatroon van destijds 
is nog grotendeels intact. De Hunzeloop 
en de sloten liggen op dezelfde plek.” Om 
het groene landschap optimaal te ervaren, 
heeft Pelster een tip: loop het ommetje met 
de klok mee, dus eerst over de Wolddijk en 
pas bij de molen het weiland in. “Dan kijk 
je niet de hele tijd naar de stad Gronin-
gen en de Martinitoren, maar heb je mooi 
landelijk vergezicht.” Onderweg treffen we 
de nodige cultuurhistorie. Bijzonder vindt 
Pelster het oude tolhuis aan de Wolddijk, 
waar tol werd geheven op alle doorgangers, 
dus ook koeien, paarden en rijtuigen. Met 
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Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Silvan Puijman, Omke Oudeman

OppOrtunisten arriveren  
als eerste 
OppOrtunisten arriveren  
als eerste 

“Daar zit er een.” Dick Schoppers tuurt door zijn telescoop. Door het 
beeld dribbelt een klein steltlopertje driftig langs de slikranden. De 
vogel loopt telkens uit beeld, zodat hij de telescoop moet meebe-
wegen. De tekening is schitterend; witte buik, zwarte borstband 
en gele oogring. “Dit is nu een kleine plevier”, legt Schoppers uit. 
“Een opportunist pur sang”, zegt hij erbij. Dat de opportunist hier 
rondloopt, is geen toeval. We staan op het nieuwe fietspad in 
Wolfsbarge, het kersverse natuurgebied van Het Groninger Land-
schap aan de oostzijde van het Zuidlaardermeer. In de verte blinkt 
het meer, daarvoor staat het goudgele riet en vlak voor onze voeten 
strekt zich een laagte uit, die twee jaar geleden is afgegraven. In de 
ondiepe waterplassen dobberen eenden, aan de kale oevers zoeken 
steltlopers naar voedsel. “In nieuwe natuurgebieden arriveert de 
kleine plevier steevast als eerste. Het is een echte pioniervogel. 
Een paar geleden was dit nog bouwland, nu ontwikkelt zich een 
fantastisch natuurgebied”, vertelt Schoppers. Hij kent het gebied 
door en door. Als enthousiaste vogelaar komt hij er zeker twee keer 
in de week. “Ik tel de vogels, let op de ontwikkelingen en geef mijn 
waarnemingen door aan Het Groninger Landschap.” Schoppers 
staat bekend als dé vogelaar van de streek. “Zes dagen per week ben 

ik op stap om te vogelen, de zevende dag trek ik met mijn vrouw de 
natuur in, maar laat ik mijn telescoop thuis”, zegt hij lachend.  

spannend
Opportunist heeft bij mensen een negatieve bijklank. De synonie-
menlijst meldt woorden als: zelfzuchtig, egoïst, ja-knikker, eigen-
belang. Bij vogels zijn opportunisten de soorten die snel weten te 
reageren op nieuwe omstandigheden. “Bevalt het, dan weten ze een 
gebied in mum van tijd te vinden. Verandert het terrein, dan zijn ze 
meteen vertrokken, en strijken ze neer in een beter gebied. Hoe ze 
dat weten? Tja, dat is een groot raadsel. Een mysterie”, zegt Schop-
pers. Hij is dol op opportunisten. “Ze maken het vogels kijken 
spannend, want je weet nooit of ze er zitten.” Kleine plevieren ver-
kiezen niet alleen nieuwe natuurgebieden met kale zandvlakten. 
Ook nieuw aangelegde parkeerplaatsen, bouwputten en braaklig-
gende bedrijventerreinen vinden ze ideaal. “Groeit het dicht, dan 
zijn ze weg.” De kleine plevier staat niet alleen. Wolfsbarge heeft 
inmiddels bezoek gehad van nieuwe pioniervogels zoals visdiefjes 
en noordse sterns. Dat zegt iets over de kwaliteit van het gebied. 
Maar de échte opportunisten, die zelfs mensen niet schuwen, zijn 

Soms verandert een gebied plotseling. Neem een 
akker, die met graafmachines omgevormd wordt 
tot natte natuur. Of een weiland dat onder water 
wordt gezet. Hoe reageren vogels op een nieuwe 
omgeving? Als eerste verwachten we de pioniers, 
de opportunistische soorten die zich snel weten 
aan te passen. In het Zuidlaardermeergebied 
nemen we de proef op de som. 

Soms verandert een gebied plotseling. Neem een 
akker, die met graafmachines omgevormd wordt 
tot natte natuur. Of een weiland dat onder water 
wordt gezet. Hoe reageren vogels op een nieuwe 
omgeving? Als eerste verwachten we de pioniers, 
de opportunistische soorten die zich snel weten 
aan te passen. In het Zuidlaardermeergebied 
nemen we de proef op de som. 

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 02 22 23

het geld werd de Wolddijk verhard. Niet 
te missen is Korenmolen de Wilhelmina 
in Noorderhogebrug, niet genoemd naar 
de koningin, maar naar de vrouw van de 
molenaar. Wie goed let op de hoogtever-
schillen, kan zien dat enkele weilanden 
lager liggen dan de omgeving. Het zijn oude 
tiggelwerken, waar de klei werd afgegraven 
om er bakstenen van te maken. “Waar nu 
de Hornbach is, stond vroeger een steenfa-
briek”, vertelt Pelster.

geuzenweg
De wandeling voert grotendeels over dij-
ken. Logisch, gezien de dikke laag veen die 
hier vroeger lag. ‘Wold’ in Wolddijk verwijst 
naar moeras, en Hunze komt van het woord 
hunnep, dat moeras of modder betekent. 
Pelster: “De Wolddijk vormde de waterke-
ring rondom Bedum. De dijk is oud. Walf-
ridus, die in de 11e eeuw het christendom 
naar Bedum bracht, maakte een begin met 
de verzwaring. De oudste kerk in Bedum is 
naar hem vernoemd.”
Tijdens het ommetje lopen we in het wei-
land over nóg een vrij brede, kaarsrechte 
dijk. Deze wordt de Geuzenweg genoemd. 
“Aan het einde van de Tachtigjarige Oorlog 
liepen hier de Geuzen onder leiding van 
graaf Lodewijk van Nassau. De stad was nog 
in Spaanse handen, terwijl de Ommelan-

den al staatsgezind waren. Een deel van de 
troepen bracht de graaf onder in klooster 
Selwerd.” Kijk, zegt Pelster, terwijl hij naar 
de Martinitoren wijst. “Hier waren de 
Geuzen veilig, buiten schotsafstand vanaf 
Stad.” Ook aan de sloot naast de Geuzen-
weg zit een verhaal vast. Jan van den Broek 
wijdt er in zijn recente Hunzeboek een heel 
hoofdstuk aan. Het Nieuwe Gat, zoals de 
rechte sloot heet, blijkt een belangrijke wa-
tergang. In een akte uit 1321 vond de auteur 
een tekst over de aanleg en de afwatering. 
Zo oud is het Nieuwe Gat dus al.

stadskinderen
Pelster vindt het speciaal om door de 
weilanden te lopen. Vooral met stadskin-
deren, die op bezoek komen bij Buiten-
plaats Reitdiep. “Die kinderen kijken hier 
hun ogen uit. Ze kennen de natuur en het 
platteland nauwelijks. Bij de buitenplaats 
mag ik graag iets vertellen over de boerde-
rijdieren. Kinderen vinden dat prachtig. 
Het valt me altijd op dat stadskinderen 
in de potstal zeggen: het stinkt hier. Van 
plattelandskinderen hoor ik dat nooit.” Op 
verzoek van scholen, bedrijven en andere 
groepen organiseert het vrijwilligersteam 
speciale programma’s. “Als groepen dat 
willen, nemen we ook het ommetje in het 
programma op.”

Kleine previer

op nest



smient; de diversiteit was enorm. In totaal telde ik 1.579 territoria 
of paren van maar liefst 62 vogelsoorten. Dat was ver boven ver-
wachting. De vogels reageerden destijds sterk op de verhoogde en 
gunstige waterstand.” Voor zijn telling van dit voorjaar verwachtte 
Feenstra minder vogelsoorten. Door de verruiging zouden de op-
portunisten zijn verdwenen, zo luidde zijn inschatting. Met het 
vollopen ontstond echter een nieuwe situatie”, vertelt Feenstra. “Bij 
mijn eerste ronden stond alles nog onder water. Nu de eerste plek-
ken droogvallen, worden ze direct door broedvogels ingenomen. 
De kleine plevieren zijn terug en ook kieviten en tureluurs nemen 
de gloednieuwe slikranden in. Bijzonder vindt hij de forse aantal-
len geoorde futen. In 2007 vond hij 38 broedparen, inmiddels zit hij 
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halverwege het broedseizoen al bijna op het dubbelde aantal. “Dat 
is ontzettend veel. Een toplocatie. Ik weet slechts één gebied in 
Nederland waar meer geoorde futen broeden, namelijk het Barger-
veen in Drenthe.” De geoorde futen verkiezen de polders vanwege 
de vernatting, stelt Feenstra. “Dankzij het water ontstaan eilan-
den, waar kokmeeuwen op broeden. Geoorde futen bouwen hun 
nesten soms bijna tegen die van kokmeeuwen aan. Daar kunnen ze 
veilig broeden. In die zin zijn het opportunisten. Ze gebruiken de 
agressieve kokmeeuwen als lijfwachten. Verdwijnen de meeuwen, 
dan vertrekken de geoorde futen ook.” De aantallen en soorten 
overziend concludeert Feenstra: “In de polders onder de rook van 
Groningen vindt een spectaculaire ontwikkeling plaats.”

halverwege het broedseizoen al bijna op het dubbelde aantal. “Dat 
is ontzettend veel. Een toplocatie. Ik weet slechts één gebied in 
Nederland waar meer geoorde futen broeden, namelijk het Barger-
veen in Drenthe.” De geoorde futen verkiezen de polders vanwege 
de vernatting, stelt Feenstra. “Dankzij het water ontstaan eilan-
den, waar kokmeeuwen op broeden. Geoorde futen bouwen hun 
nesten soms bijna tegen die van kokmeeuwen aan. Daar kunnen ze 
veilig broeden. In die zin zijn het opportunisten. Ze gebruiken de 
agressieve kokmeeuwen als lijfwachten. Verdwijnen de meeuwen, 
dan vertrekken de geoorde futen ook.” De aantallen en soorten 
overziend concludeert Feenstra: “In de polders onder de rook van 
Groningen vindt een spectaculaire ontwikkeling plaats.”
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natuurlijk meeuwen en kraaien. Die kijken al toe als de graafma-
chines nog ronken. Ze deinzen er zelfs niet voor terug om in steden 
vuilniszakken open te pikken en patat bij een frietkraam te stelen.

kluten
In het water van Wolfsbarge zoeken zwart-witte kluten met hun 
lange gebogen snavels naar voedsel. Ook kluten staan bekend 
als opportunisten, stelt Schoppers. Treffend voorbeeld vindt hij 
Breebaart, de polder van Het Groninger Landschap die begin deze 
eeuw op de schop ging. Binnendijks werd een wadgeul aangelegd, 
met een directe verbinding naar zee. De kluten reageerden meteen. 
Massaal. Een jaar later broedden er 674 paren en nog een jaar later 
824. Daarna ging het snel bergafwaarts. De klutenpopulatie kelder-
de, tot er nog geen zeven kuikens rondliepen. Naar de oorzaak was 
het gissen. Kwam het door predatoren? De vegetatie die verruigde? 
Of zaten al die honderden kluten verderop in de Blauwestad, waar 
graafmachines een betere plek creëerden? “Ik vermoed dat laatste”, 
zegt Schoppers. “Ze zoeken gewoon de beste plek.” Gelukkig werkt 
het ook andersom: later keerden veel kluten weer terug naar Bree-
baart. 
Staat de opportunist aan de ene zijde van het spectrum, dan prijken 
de honkvaste soorten aan de andere zijde. Exemplarisch vindt 
Schoppers de bruine kiekendief, die verderop over de rietvelden 
zweeft. “Een kiekendief verkast niet zo snel. De roofvogel zoekt 
stabiele rietlanden op, net als de roerdomp en de blauwborst. Ook 

zwanen zijn honkvast. Broeden die eenmaal ergens, dan blijven ze 
daar.” Naar het noorden, tegen Wolfsbarge aan, ligt Leinwijk, ook 
eigendom van Het Groninger Landschap. Schoppers laat het gebied 
zien, omdat het geruime tijd geleden is ingericht. Hier geen kale 
en slikkige oevers meer, maar planten, riet en zelfs elzen. “Met de 
verruiging verdwenen hier de kleine plevier en de kluut. Erg is dat 
niet. We kregen er andere pioniers voor in de plaats; de pioniers die 
houden van ruigten en riet. Luister maar. Hoor je de blauwborst? De 
rietzangers? Ook dat zijn leuke soorten.”

waterberging
Een extreme biotoopwijziging was het hoogwater van afgelopen 
januari. Om het waterpeil in Groningen te laten zakken, werd vier 
miljoen kuub water tijdelijk opgeslagen in de Kropswolderbuiten-
polder en de Westerbroekstermadepolder. Van het ene op het andere 
moment kwamen de polders blank te staan. Schoppers stond erbij. 
Hij zag dat de volgelopen polders duizenden watervogels aantrok-
ken, zoals slobeenden, wintertalingen en pijlstaarten. “ ’s Nachts 
sliepen er grote groepen ganzen. De polders vonden ze blijkbaar 
veiliger dan het Zuidlaardermeer, dat ze daarvoor als slaapplaats 
gebruikten.”
Ook Herman Feenstra is geregeld bij de polders te vinden. Hij brengt 
er de broedvogels in kaart. Net als in 2007, destijds vlak na de 
inrichting. Feenstra keek er zijn ogen uit. “Het miegelde er van de 
vogels. Zomertaling, pijlstaart, zwarte stern, bergeend, roerdomp, 

Geoorde fuut 

Linksboven: 

Tureluur 

Rechtsboven: 

Kievit op nest
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Glastra komt met een grote glimlach 
binnen. Enthousiast zegt hij: “De weg 
hierheen leverde me een visarend op. 
Bij het Eemskanaal vloog hij over. Toch 
uitzonderlijk. Dat gebeurt me maar eens 
per jaar.” Met Glastra haalt Het Groninger 
Landschap een gedreven vogelaar in huis. 
Al van jongs af aan struint hij door de na-
tuur, de Groningse welteverstaan. Ook al 
komt hij nu uit Utrecht, hij is hier geboren 
en getogen. “Dit is het landschap van mijn 
jeugd. Vanaf m’n twaalfde ging ik vaak de 
natuur in om te vogelen. Op de fiets vanuit 
Stad naar het Lauwersmeer en zorgen dat 
je bij zonsopkomst bij Zoutkamp op de dijk 
stond. Mooier kan niet. In het Zuidlaarder-
meergebied klommen we over hekken om 
vogels te kijken.” Werken bij Het Groninger 
Landschap is voor Glastra een langgekoes-
terde wens. “Een droombaan”, zegt hij zelf. 
Eerder stuurde hij een brief voor de functie 
hoofd terreinbeheer, en ook bij de vorige 
wisseling, toen Rita Jansen directeur werd, 
solliciteerde hij. Nu is het gelukt. “Drie keer 
is scheepsrecht”, zegt hij lachend.

reitdiep-project 
De locatie voor het gesprek, Buitenplaats 
Rietdiep in Noorderhogebrug met uitzicht 
over de Koningslaagte, is perfect gekozen. 
Negen jaar geleden, toen Jansen aantrad, 
sprak de Golden Raand met haar in Café 
Hammingh aan het Reitdiep. Op de vraag 
‘stel we leggen hier een miljoen op tafel, 

drOmeN die iN vervulliNg 
gaaN

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman

joenen verspijkerd, dankzij de kanjer van 
2,5 miljoen euro van de Postcode Loterij die 
we in 2007 ontvingen. Ik vind het prachtig 
om te zien hoe snel de natuur reageert op 
een natuurlijke waterstand. Dit voorjaar zat 
het vol met weide- en watervogels.” Jansen 
bestempelt het Reitdiep-project als een 
absoluut hoogtepunt, net als de inrichting 
van de Westweide bij de Ennemaborgh, de 
natuurterreinen bij Bourtange, en Wolfs-
barge aan het Zuidlaardermeer. “Ik kijk 
tevreden terug op de afgelopen negen jaar. 
We hebben veel langlopende natuurprojec-
ten afgerond”, zegt ze. Spannend moment 
vond ze het uitzetten van de bevers. “De 
eerste wilde niet uit de kooi. Ondanks de 
uitvoerige voorbereiding, blijft het de vraag 
of ze zich thuis voelen. Dat is gelukkig het 
geval. Er lopen inmiddels beverjongen 
rond. En er scharrelt zelfs een otter rond. 
Daar doe je het toch voor.”

meer cultuurhistorie
Buiten het bezoekerscentrum staat een 

lange rij enten van fruitbomen. Ze zijn 
voor de gasten van haar afscheidsreceptie. 
Cadeaus vindt ze niet nodig, zo meldt de 
uitnodiging, maar een bijdrage aan het 
herstel van oude fruitrassen is van harte 
welkom. Oude boomgaarden gaan Jansen 
aan het hart. Het Groninger Landschap 
bezit veel oude fruitbomen. Bij borgen, 
boerderijen, en hier bij Buitenplaats 
Rietdiep. Ook bij haar thuis in Wedde, waar 
ze in haar tuin een grote natuurplas en 
een biologische moestuin heeft aangelegd, 
staan oude Groningse fruitrassen. Haar 
afscheidscadeau is illustratief voor haar 
werk. In Café Hammingh vertelde ze al: 
“We willen het werkterrein verbreden, 
en ons meer richten op cultuur en 
landschap.” Daarover zegt Jansen nu: 
“Naast de natuur herbergen onze terreinen 
een eeuwenlange cultuurhistorie, zoals 
hier de oude Hunzeloop die we zichtbaar 
hebben gemaakt in het landschap.” 
Cultuur is inmiddels een onlosmakelijk 
onderdeel van Het Groninger Landschap. 
Jansen somt een waslijst projecten op, 
die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 
De talloze aangekochte markante molens 
bijvoorbeeld, en de vele opgeknapte 
boerderijen, die voorheen enkel wind- en 
waterdicht werden gehouden. 

collega’s
Jansen en Glastra kennen elkaar al vele 
jaren. Tweemaandelijks zaten ze als col-
lega’s aan tafel, waarbij Glastra aanschoof 
als directeur van Het Utrechts Landschap. 
Hij is gepokt en gemazeld binnen de Land-
schappen; eerder werkte hij namelijk als 
onderzoeker bij Het Drentse Landschap. 
Net als Jansen houdt hij van de Land-
schappen. “Het zijn leuke organisaties die 
concreet bezig zijn met de bescherming van 
natuur en landschap. Ik voel me er thuis. Ze 
opereren regionaal, zijn diepgeworteld in 
de provincie, zijn klein en flexibel, en wer-
ken met een grote schare vrijwilligers.” Zijn 
noordelijke overstap ziet hij als een mooie 
stap. “In Groningen bestaat nog uitgestrek-
te natuur, de schaal en kwaliteit is indruk-
wekkend. Neem alleen al de Waddenzee en 
het Zuidlaardermeergebied. In Utrecht bots 
je telkens tegen een stad of snelweg aan. 
Ook als cultuurlandschap heeft Groningen 
heel veel te bieden.” Vanuit Utrecht volgde 
hij de ontwikkelingen in het noorden. 

Afgelopen januari bijvoorbeeld, toen de 
waterbergingsgebieden talloze dorpen en 
het Groninger Museum redde van het was-
sende water. “Dat was voorpaginanieuws. 
De wateroverlast maakt zichtbaar hoe be-
langrijk natuur is voor mensen. Niet alleen 
om van te genieten, ook voor de veiligheid.” 
Laatst liep Glastra door de Kropswolderbui-
tenpolder. Hij was blij verrast. “Geweldig, 
hoe de natuur hier zich de afgelopen jaren 
heeft ontwikkeld.”

creatieve oplossingen
Glastra begint in een roerige tijd. Politiek 
Den Haag bezuinigt fors op natuur, en 
morrelt aan de doelen van de Ecologische 
Hoofdstructuur. “Juist in deze tijd is draag-
vlak cruciaal”, geeft Jansen Glastra mee. Hij 
knikt. “Het speelveld verandert. Had natuur 
lange tijd de wind in de rug, nu lijkt de 
wind te draaien. We zullen nieuwe bronnen 
moeten aanboren. Dat vergt creativiteit. In 
Utrecht verkopen we grafkisten, gemaakt 
van bomen uit de Utrechtse natuur. Een 
mooi streekproduct, waar veel belangstel-
ling voor is. Ook in Groningen kunnen we 
zinvolle producten en diensten leveren met 
een duidelijke meerwaarde.” “Vakantiehui-
zen verhuren in de natuur”, geeft Jansen als 
voorbeeld, “zoals in Breebaart, Harssensbo-
sch en binnenkort bij de Coendersborch.” 
Samenwerken vinden zowel Jansen als 
Glastra van groot belang. Bedrijven, overhe-
den, organisaties, burgers: Het Groninger 
Landschap zal partners moeten vinden om 
doorbraken te realiseren. “Alleen mét elkaar 
lukt het om de Eems-Dollard weer gezond 
te maken, alleen gezamenlijk kunnen we 
de Groningse natuur versterken”, vertelt 
Jansen.
Eerst wil Glastra kijken en luisteren. Hij 
ziet uit naar de gesprekken met vrijwil-
ligers, medewerkers en het uitgebreide 
netwerk van Het Groninger Landschap. Hij 
verheugt zich ook op een nieuwe kennis-
making met natuur, landschap en erfgoed 
in Groningen. Jansen zal de komende jaren 
veelvuldig te vinden zijn in de terreinen 
van Het Groninger Landschap. Niet meer 
beroepsmatig, maar als liefhebber. Negen 
jaar geleden wilde ze geen liefste plek aan-
wijzen, daarmee zou ze de andere gebieden 
tekort doen, vond ze. Na enige druk beslist 
ze nu: Breebaart.”Maar”, zegt ze er snel bij, 
“alle andere gebieden vind ik ook mooi.”
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Eind mei nam Rita Jansen afscheid als directeur van Het Groninger 
Landschap. Marco Glastra neemt het estafettestokje over. In 
Buitenplaats Reitdiep praten we over hun passie voor natuur en 
cultuur, over roerige tijden en over het maatschappelijk belang van 
nieuwe natuur. Jansen blikt tevreden terug, Glastra kijkt gedreven 
vooruit.

M a r c o  G l a s T r a  n e e M T  o v e r  v a n  r i T a  J a n s e n

Marco Glastra en

Rita Jansen

vrij te besteden’, antwoordde ze toen: “Dat 
geld gaat naar een bezoekerscentrum, bij-
voorbeeld hier in het Reitdiepgebied”. “Dat 

is gelukt”, zegt Jansen, terwijl ze de Bui-
tenplaats overziet. “In het project ‘Laat het 
Reitdiep weer kronkelen’ is voor vele mil-



De nijlgans voelt zich zo langzamerhand net zo thuis bij de Rijn en 
de Waal als bij de beroemde rivier in Afrika, waar hij oorspronkelijk 
vandaan komt. Ook in gebieden van Het Groninger Landschap zien 
we de exoot regelmatig, bijvoorbeeld bij het Zuidlaardermeer en 
het Leekstermeer. Zijn exoten welkom of zijn ze een bedreiging 
voor de inheemse dieren met wie zij hun leefomgeving delen?

De nijlgans werd in Nederland gehouden 
als parkvogel. Tientallen jaren geleden zijn 
de eerste exemplaren ontsnapt of vrijgela-
ten en sindsdien is de nijlgans een vogel 
die zich makkelijk in Nederland weet te 
handhaven. “In Afrika is het natuurlijk een 
stuk warmer, maar er is hier genoeg gras”, 
zegt Frank Majoor van SOVON Vogelonder-
zoek Nederland. Al vele jaren volgt hij de 
nijlgans in Nederland en hij ziet dat de vo-
gel een stap heeft gemaakt om in ons land 
te kunnen blijven. “Zo’n stap is helemaal 
niet ongewoon”, aldus Majoor. “Kijk maar 
de blauwe reiger, die heeft de stap gezet om 
handtam te worden en in steden te gaan 
broeden. De reiger is een standvogel gewor-
den en trekt niet meer weg.”
Net als de blauwe reiger broedt de nijlgans 
eveneens in steden, onder andere in Ma-
joors woonplaats Arnhem, waar hij meer 
dan tweehonderd nijlgansen heeft geringd. 
Volgens het landelijke kleurringonderzoek 
dat Majoor voor de nijlgans heeft opge-
zet, leven er in de stad Groningen zo’n 
zeventien geringde nijlganzen. Majoor: 
“De nijlgans voelt zich thuis in steden en 
parken. Hij houdt van gras maar slaat een 
aangeboden broodje niet af. Mensen vin-
den het leuk, vooral als er kuikens zijn. Die 
zijn schattig.” 

leuk beest
Majoor vindt de nijlgans een leuk beest. 
“Hij is eigenzinnig en stoer, soms agressief 

maar toch ook aaibaar.” Is de nijlgans een 
bedreiging voor andere ganzen of dieren? 
Majoor vindt van niet. “Er is gras genoeg 
voor iedereen. Bovendien is de nijlgans erg 
territoriaal, die duldt geen andere nijlgans 
in de buurt. Het zal dus nooit een plaag 
worden, zoveel zullen er niet komen. En 
trouwens, de grauwe gans en de knobbel-
zwaan zijn de nijlgans makkelijk de baas. 
Het komt wel eens voor dat een nijlgans 
een jong eendje dat te dicht in de buurt 
komt, verzuipt. Maar ja, dat doet een meer-
koet ook.”
In het Harensche Bosch in het Zuidelijk 
Westerkwartier broedt regelmatig een nijl-
gans op een oud nest van een havik. Majoor 
herkent dat en weet dat nijlgansen ook wel 
nesten van buizerds inpikken. “Maar ach, 
die buizerd vertrekt heus niet. Die zoekt 
wel een andere plek voor z’n nest.”
Exoten zijn er nu eenmaal en daar is weinig 
aan te doen, vindt Majoor. “Ik vind het 
alleen jammer als soorten met elkaar krui-
sen. Bij de grauwe gans en de witte gans zie 
je dat. Het is zonde als een soortkarakteris-
tiek verdwijnt. De nijlgans kruist overigens 
niet met de grauwe gans. Trouwens, wist je 
dat de knobbelzwaan ook een exoot is? In 
Nederland hebben we knobbelzwanen met 
lichtgekleurde poten, die leefden ooit in ge-
vangenschap voor de vleesproductie. Later 
kwamen de Oosteuropese knobbelzwanen 
met zwarte poten. Beide soorten hebben 
zich gemengd.”

Wie een nijlgans ziet met gekleurde ringen, 
kan hem terugmelden op www.frankma-
joor.nl

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Silvan Puijman

Nijlganzen met jongen

Onder: Knobbelzwaan 

met jongen

Heilig en heerlijk

Zoals de naam verraadt is de nijlgans van 

oudsher thuis langs de oevers van de rivier de 

Nijl. Deze vogel die algemeen voorkomt in de 

tropische en subtropische natte gebieden in 

Afrika, stond bij de oude Egyptenaren in hoog 

aanzien. In hun cultuur was de nijlgans een 

heilige vogel.

Ook bij de Romeinen was de nijlgans po-

pulair, maar wel om een minder spirituele 

reden. De vogel werd namelijk als delicatesse 

gezien.

In Nederland komt de nijlgans sinds 1967 als 

broedvogel voor. De gans is naar verluid in 

de jaren ’60 van de vorige eeuw ontsnapt uit 

vogelparken in de Zuid-Hollandse plaatsen 

Wassenaar en Rijswijk. De vogel heeft zich 

nadien zeer snel aangepast aan de leefom-

standigheden in Nederland en België.

De nijlgans (Alopochen aegyptiaca) is geen 

echte gans, maar een halfgans. Deze exoot 

maakt deel uit van de familie (Tadorninae) 

waartoe ook de inheemse bergeend behoort 

die volop in het Groninger landschap is waar 

te nemen.
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De Groningse Rabobanken zijn gestart 
met een speciale  bedrijvenspaar-
rekening waarvan de Rabobank 5% 
van de jaarlijkse rentevergoeding 
schenkt aan Stichting Het Groninger 
Landschap. Deelnemende bedrijven 
kunnen eenzelfde percentage (of 
meer) aan het landschap doneren. Het 
Groninger Landschap gebruikt het 
geld voor Jeugdeducatie-projecten. 

De Rabo StreekRekening is voor 
organisaties en bedrijven een mooie 
manier om hun maatschappelijke en 
lokale betrokkenheid te tonen. Over de 
tegoeden op een Rabo StreekRekening 
ontvangt men een variabele en mini-
maal marktconforme rente. Het geld dat 
op de rekening staat, is direct opvraag-
baar via internet. Het bijzondere is dat 

de  Rabobank een bedrag ter grootte van 
5% van de uitgekeerde rente doneert 
aan Het Groninger Landschap. Daar-
naast heeft de klant de mogelijkheid om 
een extra bijdrage te leveren door 5% of 
100% van de rente aan Het Groninger 
Landschap te doneren.

WANDEL MEE 
MET DE  

2E EDITIE 
HUNzElOOp 2012

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

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

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

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

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

Friesland Zorgverzekeraar, de landelijke wandelorganisatie KNBLO en de Zuidlaarder Onder

nemers Vereniging (ZOV) 

Het Groninger Landschap ontving een gift van  

€ 481,– van T.G.W. Otto uit Groningen i.v.m. ex-

positie Geertje Kraan. Ook ontving de Stichting 

een gift van € 2.400,– van mw. Van Oord

Mevrouw J.T. Bos-Bronkema gaf Het Groninger 

Landschap een legaat van € 10.000,–

GIFTEN EN lEGaTEN 

ExpOsITIE EN FOTOBOEk 
WONDERlIJk NaTUUR-
lIJk; NEDERlaNDsE laND-
scHappEN vERBEElD

Van 2 juni tot 1 december zijn op de grasvelden 

in de Botanische Tuinen in Utrecht 120 indruk-

wekkende foto’s van anderhalf bij twee meter 

te zien die een ode vormen aan het Nederlandse 

landschap.  De foto’s illustreren de weerslag die 

het veranderende klimaat en de aanwezigheid 

van mensen hebben op het landschap. Bepaalde 

landschappen verdwijnen en anderen komen 

daarvoor in de plaats. Het gaat om foto’s van 

karakteristieke, Nederlandse landschappen 

die kunnen dienen om veranderingen in ons 

Nederlandse landschap te volgen. Maar het zijn 

ook stuk voor stuk prachtige monumenten voor 

bijzondere landschappen die het waard zijn 

behouden te blijven. Er is momenteel ook een 

fotoboek in productie waarin een beeld en een 

beschrijving wordt gegeven van de 15 regio’s 

waarin Nederland is ingedeeld. 

De tentoonstelling is een samenwerking van 

het Copernicus Instituut, de Botanische Tuinen, 

De12Landschappen, de koepelorganisatie van 

de provinciale Landschappen en uiteraard de 

fotografen zelf; Paul Ridderhof en Lucy Hooft. 

De Botanische Tuinen op Fort Hoofddijk (Buda-

pestlaan 17, Utrecht) zijn dagelijks geopend van 

10.00 uur tot 16.30 uur. De toegangsprijzen be-

dragen € 6,50 voor volwassenen, € 5,– voor 65+ en 

€ 2,– voor houders van een U-pas. Voor kinderen 

t/m 12 jaar en houders van een Museumkaart is 

entree gratis. Speciaal voor deze tentoonstelling 

krijgen leden van de provinciale landschappen 

50% korting op de toegangsprijs. Meer in-

formatie over dit unieke project staat op  

www.wonderlijknatuurlijk.nl

 

gebied kan binnenstromen. Tegelijkertijd 
is ook het oude slibdepot van de pro-
vincie Groningen ten zuiden van 
Leinwijk ontmanteld en als natuurgebied 
in ge  richt. Van Noord naar Zuid door 
het gebied is een fietspad aangelegd 
dat fietsers de mogelijkheid biedt van 
het nieuwe natuurgebied te genieten. 
Wolfsbarge is door de werkzaamheden 
een dynamisch natuurgebied geworden 
en dat heeft een enorme aantrekkings-
kracht op allerlei (water-)vogels, zoals 
roerdomp, waterral, porseleinhoen, 
visdiefjes en kluten.

Meer informatie kunnen we nog niet geven, 

maar Beschermers van Het Groninger Land-

schap mogen de datum alvast wel blokkeren in 

hun agenda: zaterdag 22 september. Dan vindt 

de jaarlijkse Beschermersdag van Het Gronin-

ger Landschap plaats. De lokatie: Het Leekster-

meergebied. Meer informatie geven we in de 

volgende Golden Raand.

BEscHERMERsDaG 2012

Op donderdag 21 juni vindt de jaarlijkse 

Vriendendag plaats. Bedrijven die zich als 

‘Vriend’ aan Het Groninger Landschap gebon-

den hebben, bezoeken die dag onder meer de 

Eendenkooi Nieuw Onrust en de Klutenplas bij 

Pieterburen. Om 14.30 uur wordt er verzameld 

bij de Buitenplaats Noordkust in Pieterburen. 

vRIENDENDaG 

In het natuurgebied leinwijk bij kropswolde 

zijn de eerste geitlammeren geboren. De Neder-

landse landgeiten grazen in het natuurgebied 

om jonge boompjes weg te eten en de vegetatie 

open te houden. afgelopen herfst kregen ze 

bezoek van een bok en die heeft goed werk 

geleverd. Bijna 90% van de geiten zijn drachtig 

geworden.

De jonge dieren zijn prima vanaf de paden 

te zien. Het Groninger Landschap vraagt het 

publiek om op gepaste afstand van de jonge 

dieren te blijven en de hond thuis te laten! 

Aanraking of verstoring van de dieren leidt 

tot ongewenst gedrag en vergroot de kans op 

verstoting door de moeder.

EERsTE laNDGEITJEs 
GEBOREN BIJ HET 
GRONINGER laNDscHap
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Het GroninGer LandscHap opent 
natuurGebied WoLfsbarGe

Stichting Het Groninger Landschap heeft 
natuurgebied Wolfsbarge officieel in ge-
bruik genomen. Het gebied is 36 hectare 
groot en verbetert de beleefbaarheid van 
de natuur en het Zuidlaardermeer. Bij de 
inrichting is een rechtstreekse verbin-
ding gemaakt met het meer, waardoor je 
door de rietkragen het meer kunt zien. De 
voormalige landbouwgronden zijn afge-
plagd, waarbij de voedselrijke toplaag is 
afgevoerd naar de Onner- en Oostpolder. 
Het Groninger Landschap heeft verder 
enkele slenken naar het Zuidlaardermeer 
gegraven waardoor het water het natuur-

De officiële opening wordt verricht door 

Gedeputeerde Wiebe van der Ploeg en directeur 

Rita Jansen van Stichting Het Groninger Land-

schap samen met de leerlingen van groep 8 van de 

Openbare Walstraschool in Kropswolde

laNceriNg raBO streekrekeNiNg 
het grONiNger laNdschaP

Rita Jansen, directeur van Het Groninger Land-

schap en de directeuren van  Rabo Groningen te-

kenen voor maatschappelijk verantwoord sparen



          
Slik met schelpen 
Tijd: 13.00 uur; vertrekpunt: Haven Termunterzijl, parkeren bij camping 
Zeestrand.

Deze tocht voert u over de Eems naar de zandplaat ‘De Hond’. Bij aan-
komst ligt deze plaat droog en kunt u van boord. Onder uw voeten 
bevindt zich de basis van één van de belangrijkste voedselketens ter 
wereld. Struin onder begeleiding van een gids langs de watergrens 
en wie weet doet u een leuke vondst. Kijk uw ogen uit en voel met  
handen en voeten. Aanmelden via info@groningerlandschap.nl of 
via telefoonnummer (050) 589 27 14. Kosten: € 13,– voor Bescher-
mers. € 17,50 voor niet-Beschermers en € 11,– voor kinderen. Betaling 
is achteraf.

zONDaG 15 JUlI

                   
Vleermuizen van de Lettelberterpetten
Tijd: 22.00  0.00 uur; vertrekpunt: Hooilanden 12, 9827 PG in Lettelbert 

Met behulp van batdetectors gaan we ontdekken welke soorten 
vleermuizen er dan zijn. In het Leekstermeergebied kunt u soor-
ten aantreffen als de rosse vleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger, 
baardvleermuis en watervleermuis. De gids vertelt over de verschil-
len en hoe u ze kunt herkennen. Trek laarzen of stevige, waterdichte 
schoenen aan.

     
     

     
    

De Lelie  
Open:  Iedere zaterdag  tot en met 27 oktober
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Molenstraat 3 in Eenrum

De Vier Winden 
Open:  De molen is geopend als de vlag is uitgestoken en/of de molen 

draait.
Tijd: De molen is geopend als de vlag is uitgestoken en/of de molen 

draait.
Locatie:  Hoofdstraat 50 in Pieterburen

Bovenrijge 
Open: Iedere zaterdag
Tijd:  9.00 tot 12.30 uur 
Locatie: Boltweg 18, 9791 AC Ten Boer

Widde Meuln 
Open: De molen wordt elke zaterdag door vrijwilligers in bedrijf gesteld
Tijd:  13.00 tot 17.00 uur 
Locatie: Boltweg 16, 9791 AC Ten Boer 

Nieberter Molen  
Open:  Iedere eerste en derde zaterdag van de maand 
Tijd: 14.00 tot 17.00 uur 
Locatie:  Molenweg 62, 9365 PE Niebert 

Zeldenrust
Open: Iedere derde zondag van de maand
Tijd:  13.00 uur tot 17.00 uur
Locatie: Dorpsweg 16 te Westerwijtwerd 

De Onderneming 
Open: Iedere zondag 
Tijd: 14.00 tot 16.30 uur
Locatie: Hoofdstraat 25 in Vierhuizen 

De Zwaluw  
Open: Iedere zondag in de even weken, als de vlag is uitgestoken en/of de 

molen draait
Tijd: 12.00 tot 16.00 uur 
Locatie: Moeshorn 2, 9966 VH Zuurdijk

De molens zijn ook op afspraak te bezichtigen neem hiervoor contact 
op met Het Groninger Landschap via: info@groningerlandschap.nl of 
telefoonnummer: (050) 589 27 14. 

WOENsDaG 25 JUlI MOlENs
Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, vleermuisliefhebbers, 
voor 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 allerlei activiteiten en 
evenementen. Voor een actuele informatieoverzicht verwijzen wij u naar onze website: 
www.groningerlandschap.nl/eropuit/activiteitenagenda. 
Op de site staan de laatste veranderingen op het gebied van de evenementen vermeld. 
De site bevat verder routebeschrijvingen die kunnen worden gedownload. Bij alle 
vrijwilligersteams, maar ook bij onder andere campings, bibliotheken en VVV-kantoren, 
ligt bovendien nog de papieren versie: de ‘Er-op-uit-ladder’. In de Golden Raand nemen 
we een selectie van de activiteiten mee. 

Zomer op historisch landgoed
Tijd: 14.00  16.00 uur; vertrekpunt: parkeerplaats Coendersborch, Oude
weg 15 Nuis

Elk seizoen is weer anders, de ene keer vallen de vogels op, de 
andere keer de bloemen, of de kleur van het blad. Om de seizoenen 
te beleven organiseren we alle vier seizoenen een excursie op het 
historische landgoed de Coendersborch. Deze keer een zomers bos, 
het lijkt zo stil, maar is dat wel zo? Wat is er nu te zien en te ontdek-
ken aan het planten- en dierenleven, bloeit de heide al en zit er nog 
ergens een vogel te broeden? Ook besteden we tijdens de wandeling 
aandacht aan de ontstaansgeschiedenis en het beheer van het gebied. 
Waarom wordt er gekozen voor een bepaald beheer, waarom blijft 
bijvoorbeeld al het dode hout in het bos liggen en wordt het niet 
opgeruimd?

zaTERDaG 21/ zONDaG 22 JUlI 
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Beleef het oerlandschap van Noord Groningen
Tijd: 14.00 uur; vertrekpunt: Buitenplaats Noordkust, Hoofdstraat 83, 
9968 AB Pieterburen.

De gidsen van de Buitenplaats laten u kennismaken met het ontstaan 
en de ontwikkeling van dit unieke landschap en de flora en fauna die 
voorkomt in dit bijzondere gebied, dat sterk wordt beïnvloed door 
het zoute water. Opgave is gewenst: dinsdag t/m zondag van 13.00 
tot 17.00 uur via telefoonnummer (0595) 52 85 22. Kosten: € 3,– per 
persoon.

zONDaG 29 JUlI

Fietstocht over landgoed Ennemaborgh en omgeving
Tijd: 13.00 – 15.00 uur; vertrek vanaf Koetshuys Ennemaborgh, Hoofd
weg 96, 9681 AJ Midwolda.

Gidsen van het team Ennemaborgh nemen u mee over het landgoed 
en omgeving. Waarschijnlijk fietsen we langs het Oldambtmeer en 
aanschouwen we de jonge natuur rond deze waterplas. Onderweg 
krijgt u uitleg over bezienswaardigheden. U zult genieten van al het 
moois dat dit deel van onze provincie te bieden heeft! Aanmelden via 
info@groningerlandschap.nl of via telefoonnummer (050) 589 27 14.

zONDaG 8 JUlI vRIJDaG 20 JUlI

Zomerwandeling – thema planten en vlinders
Tijd: 13.30 – 16.00 uur; vertrekpunt: informatiepunt Het Groninger Land
schap, Bisschopsweg 1, Bourtange

Deze excursie staat in het teken van de zogenaamde waard- of 
nectar planten en de daarbij horende vlinders. We beginnen met een 
inleiding over deze bijzondere vorm van samenwerking in de natuur. 
Daarna gaan we het veld in en bekijken we de planten en vlinders van 
ons gebied op een andere manier dan gewoonlijk. Als het weer roet in 
het eten gooit en de vlinders verstek laten gaan, besteden we tijdens 
de wandeling meer aandacht aan het landschap en de dieren die er 
leven.  Als u de film over de vesting en het ons gebied wilt zien, kunt 
u dat een half uur tevoren bij een van de vrijwilligers aangeven.
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Fietstocht links en rechts van de Hondsrug
Tijd: 10.00 – 14.00 uur; vertrekpunt: kantoor Het Groninger Landschap, 
Rijksstraatweg 333, 9752 CG in Haren.

Fietstocht langs: benedenloop Drentsche Aa – Hemrik – Appelber-
gen – Noordlaren – Zuidlaardermeer – Oostpolder. Opgave vooraf is 
gewenst en kan op telefoonnummer (050) 589 27 14 of via 
info@groningerlandschap.nl.

zaTERDaG 4 aUGUsTUs
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Fietstocht langs Harssensbosch en door de Koningslaagte
Tijd: 19.00 uur; vertrekpunt: bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep, 
Wolddijk 103, 9738 AD Groningen (Noorderhoogebrug)

Een rijke geschiedenis en sporen in het landschap rondom het noor-
den van de stad Groningen. We fietsen door het Reitdiepgebied waar 
het Groninger Landschap veel bezittingen heeft waar weidevogel-
vriendelijk beheer wordt gevoerd. We zien sporen van de oude rivier 
de Hunze. Er wordt verteld over het kasteel en klooster van Selwerd. 
We maken kennis met het Reitdiep, de vroegere verbinding met de 
zee. Harssensbosch en Koningslaagte, een eeuwenoud gebied, krijgen 
op deze fietstocht volop de aandacht. Opgave vooraf is gewenst en 
kan op telefoonnummer (050) 589 27 14 of via reitdiep@groninger-
landschap.nl.
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van geld. In Oost-Groningen hebben we 
de eerste slag gemaakt. Nu moeten we ook 
landelijk de natuurdoelen gaan halen.”

de kerkuil, eeN flexiBele 
muiZeNversliNder

In 1963 telde Nederland 3500 broedparen 
van de kerkuil. Een uitzonderlijk strenge 
winter decimeerde het aantal: er waren 
nog maar honderd paar over. Het had niet 
veel gescheeld of de kerkuil was helemaal 
verdwenen uit Nederland. “Strenge winters 
zijn funest voor de kerkuil”, zegt André 
Eijkenaar. “Als er een dik pak sneeuw ligt, 
zijn de veldmuizen onbereikbaar. De kerk-
uil kan vier dagen zonder eten maar langer 
moet het niet duren.” De afdeling van de 
Kerkuilenwerkgroep in Groningen bestaat 
sinds 1967 en maakt deel uit van de lande-
lijke werkgroep. De groep heeft het aantal 
kerkuilen behoorlijk weten op te krikken. 
De stand is weer op het niveau van 1963, er 
leven in Nederland weer zo’n drieduizend 
paar kerkuilen, waarvan zo’n honderd paar-
tjes in de provincie Groningen.
Wat enorm heeft geholpen is het plaatsen 
van nestkasten in schuren van boerderijen. 
Nestkasten zijn ook geplaatst in gebouwen 
van Het Groninger Landschap, zoals de 

buitenplaatsen Reidehoeve en Reitdiep en 
een schuur in Meerland. In de nestkast in 
de werkschuur bij de Ennemaborgh zijn 
dit voorjaar drie jongen geboren. Eijke-
naar: “De kerkuil neemt de kasten meteen 
in gebruik. Dat komt doordat de huidige 
generatie voor het grootste deel in dit soort 
kasten is geboren. Ze herkennen ze direct. 
Dit model nestkast wordt al ruim vijftig jaar 
gebruikt.”

halfopen landschappen
De kerkuil houdt van halfopen landschap-
pen, Friesland is de provincie met de hoog-
ste aantallen. Het surplus van Friesland 
trekt naar nabij gelegen gebieden met als 
gevolg dat de kerkuil goed vertegenwoor-
digd is in het Zuidelijk Westerkwartier. 
Op het landgoed Coendersborch wordt hij 
regelmatig waargenomen. Maar de kerkuil 
voelt zich inmiddels ook thuis in het open 
landbouwgebied van Oost-Groningen. Net 
als de grauwe kiekendief profiteert hij van 
de braakliggende akkerranden. Daar leven 
de veldmuizen in groten getale. Eijkenaar: 
“De veldmuis is het belangrijkste voedsel. 
Het bijzondere is dat deze muis een drie-
jarige cyclus kent. Om de drie jaar zakt het 
aantal veldmuizen enorm. De kerkuil speelt 
daar goed op in. Als er weinig muizen zijn, 
wacht het paartje met broeden. Soms slaan 
ze de eerste ronde over en beginnen ze pas 
in augustus. Als er veel muizen zijn, begin-
nen ze al in februari. De kerkuil is daarin 
uniek. De steenuil en de ransuil broeden 
altijd in dezelfde periode. De kerkuil is veel 
flexibeler.”

uilennieuws
De kerkuilenwerkgroep werkt nauw samen 
met andere uilenwerkgroepen. Er is een 
gezamenlijk blad, Uilennieuws. En voor 
het plaatsen van nestkasten wordt geza-
menlijk opgetrokken. Eijkenaar: “We willen 
voorkomen dat eerst Jantje zich bij een boer 
meldt voor de steenuil en dat even later 
Pietje langskomt voor de ransuil en wij 
kort daarna voor de kerkuil. Dat doen we in 
overleg.”
Sinds kort maakt de kerkuil z’n naam weer 
waar: voor het eerst in lange tijd broedt er 
weer een kerkuil in een kerk. In de kerk van 
Noordlaren heeft de werkgroep een nest-
kast geplaatst en die is uitverkozen door 
een broedpaar. Hopelijk vliegen de jongen 
binnenkort uit. 

Tekst Siep Huizinga   Fotografie Silvan Puijman, André Eijkenaar, Omke Oudeman

Ben Koks en André Eijkenaar zijn beiden actief in Oost-Groningen, 
in de omgeving van Blijham. De een als voorman van de Werkgroep 
Grauwe Kiekendief, de ander als regiocoördinator van de 
Kerkuilen werkgroep. De grauwe kiekendief en de kerkuil hebben 
zich aangepast aan veranderende omstandigheden. Beide soorten 
zitten gelukkig weer in de lift nadat ze bijna uit Nederland waren 
verdwenen. In de gebieden van Het Groninger Landschap zijn 
ze steeds vaker te zien. De grauwe kiekendief zweeft boven de 
Dollardkwelders, de kerkuil broedt op landgoed Ennemaborgh.

kiekendief, velduilen, veldleeuweriken, 
gele kwikstaarten en grauwe gorzen. We 
hebben overwogen om de naam van onze 
werkgroep te veranderen in akkervogels, 
maar de grauwe kiek is natuurlijk een mooi 
symbool.”

webcam
De eerste resultaten van het proefproject 
zijn veelbelovend. In de winter waren er 
in het gebied maar liefst negen ruigpoot-
buizerds waargenomen en in het voorjaar 
tien velduilen, waaronder enkele broed-
paren. Een unicum dat veel bekijks trekt 
onder vogelaars. Het project heeft ook de 
aandacht getrokken van de media. Sinds 
half mei staat er een webcam van Vogel-
bescherming en het Radio 1-programma 
Vroege Vogels. “Dit project bewijst dat je 
met agrarisch natuurbeheer goede resulta-
ten kunt boeken”, zegt Koks die zich soms 
een roepende voelt in de woestijn, of beter: 
op de Groningse klei. Want bij Blijham 
werpt het agrarisch natuurbeheer zijn 
vruchten af, maar de rest van Nederland 
– en van Europa – is afwachtend. “Zonder 
samenwerking tussen boeren, de verschil-
lende natuurorganisaties, de provincie, 
de waterschappen en betrokken burgers 
zal agrarisch natuurbeheer uitmonden in 
een cynisch circus van het rondpompen 
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en en veengebieden. En nu woont-ie op de 
Groningse klei.”

mooi symbool
Het braakleggen van land is een eerste stap 
geweest om het aantal grauwe kiekendie-
ven weer op te krikken. Koks benadrukt dat 
bescherming pas werkt met een combinatie 
van maatregelen. Hij wijst naar de akkers 
bij Blijham. “We hebben een proefproject 
bedacht, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd 
door agrarische natuurvereniging ANOG en 

Landschapsbeheer Groningen. Op sommige 
percelen zaaien we de akkerranden in met 
een mengsel van kruiden en grassen. Op 
andere percelen staan stroken met luzerne-
klaver en op weer andere percelen staan 
tarweveldjes. Juist die combinatie werkt 
goed. Niet alleen voor de kiekendief maar 
voor alle akkervogels. Ze kunnen foerage-
ren én broeden.” Koks wil graag gezegd heb-
ben dat de focus van zijn werkgroep breder 
is dan alleen de grauwe kiek. “We zetten 
ons ook in voor de blauwe en de bruine 

de grauwe kiekeNdief,  
de kONiNg vaN de klei

“Het is Pieter”, roept Ben Koks terwijl hij 
door de verrekijker tuurt. Pieter zweeft 
lang zaam boven een tarweakker, op zoek 
naar een veldmuis. De grauwe kiekendief 
is vernoemd naar een boer uit de omgeving 
van Bellingwolde die meewerkt aan een 
proefproject in de Vriescheloërvennen. De 
pilot voor akkervogels is bedacht door de 
Werkgroep Grauwe Kiekendief.
Waar ‘de kiek’ twintig jaar terug uitgestor ven 
leek, telde Nederland in 2011 het record-
aantal van 63 broedpaartjes waarvan het 
groot ste deel in Oost-Groningen bivakkeert. 
De Groningse populatie is de bronpopulatie 
voor andere gebieden. Grauwe kiekendieven 
in Flevoland en Niedersaksen komen oor-
spronkelijk uit onze provincie. Koks: “Het 
begon met de braaklegging van landbouw-
grond. Dat was een Europese maatregel om 
de overproductie van landbouw tegen te 
gaan. Het braakliggende land bleek gunstig 
voor de grauwe kiekendief. Er waren muizen 
in overvloed.” De kiekendief heeft zich vol-
gens Koks weten aan te passen aan verande-
rende omstandigheden. “De Duitsers hebben 
daar een mooi woord voor: Biotopwechsel. 
De kiek leefde voorheen in natte duinvallei-

actieve BeschermiNg: 
grauwe kiekeNdief 
eN kerkuil

Kerkuil

Grauwe 

kiekendief

André Eijkenaar
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‘Big three’ in Zuidlaardermeer
In de polders rond het Zuidlaardermeer is voor het eerst een das 
gezien. Beheermedewerker Alwin Hut merkte sporen van de das op, 
toen hij in het terrein op zoek was naar bever- en ottersporen. Toen 
hij de sporen volgde stuitte hij op een dassenburcht. Met gebruik 
van een infraroodcamera werd binnen enkele dagen en nachten) 
de das op de gevoelige plaat vastgelegd. Het is de eerste keer dat 
een das het moerasgebied rond het Zuidlaardermeer opzoekt. Na 
de bever en de otter, heeft nu dus ook een derde groot zoogdier de 
moerasgebieden van het Zuidlaardermeer betrokken.

Ontsnapte oehoe
In Nanninga’s bos stuitte beheerder René Oosterhuis begin dit jaar 
op een oehoe. De uil komt in Nederland alleen in Limburg spo-
radisch voor. Ruim een week is de vogel in het bos gebleven. Het 
bleek dat de vogel een leertje aan de poten had. Het gaat dus om 
een ontsnapte vogel, die het overigens uitstekend leek te redden in 
het bos. 

explosieve groei populatie geoorde fuut
De geoorde fuut doet het erg goed bij het Zuidlaardermeer. In de 
Westerbroekstermadepolder en Kropswolderbuitenpolder zijn in 
totaal zo’n zeventig broedparen geteld. Daarmee behoort de kolonie 
in één klap tot de grootste van Nederland.

colofon
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Zeldzame boommarter in westerkwartier
In één van de gebieden van het Groninger Landschap in het Wes-
terkwartier is een boommarter waargenomen. Boommarters zijn 
zeldzame verschijningen in Groningen en staan op de rode lijst van 
bedreigde zoogdieren. In tegenstelling tot de steenmarter mijden 
boommarters de menselijke woonomgeving. Ze leven teruggetrok-
ken in bosgebieden waar ze jagen op vogels en kleine zoogdieren 
zoals muizen en ratten. Bij onraad gaan ze er snel vandoor waarbij 
ze als acrobaten door de toppen van de bomen klimmen. De afge-
lopen jaren heeft Het Groninger landschap een aantal maatregelen 
uitgevoerd om de natuurwaarde van de gebieden in het Wester-
kwartier te verbeteren. De bossen zijn natuurlijker gemaakt met 
meer variantie en dood hout. Het lijkt erop dat de hogere natuur-
waarde de boommarter naar het gebied heeft gelokt.

rode wouw
Deze tijd worden ook weer veel roofvogels gezien. Het zijn veelal 
trekvogels die op reis zijn naar hun broedgebieden. Zo worden er 
weer visarenden waargenomen, onder meer bij de Kiekkaaste in 
Nieuwe Statenzijl, maar ook zelfs langs het Eemskanaal . Bij de Dol-
larddijk zijn drie rode wouwen gesignaleerd. Ook deze vogel broedt 
zelden tot nooit in Nederland.

waterviolier
Bij de Ennemaborgh ligt momenteel een witte waas over het water: 
de waterviolier. Dit zeldzame plantje gedijt alleen in zeer schoon, 
meestal kwelwater.



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 kroon vlees.

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

–verzekering
Artès bureau voor architectuur en interieur
Avesis
Coöperatieve Rabobank Stad en Midden 

Groningen U.A.
Dagblad van het Noorden
De Cateraars
De Friesland Zorgverzekeraar
Dow Benelux B.V.
Gjald 
Groningen Seaports
Heiploeg BV
Kikkoman Foods Europe B.V.
Koepon Holding B.V.
Koninklijke Wagenborg
Koop Holding B.V.
KPMG
Kroon vlees Slachthuis Groningen
Nationale Postcode Loterij
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
N.V. Nederlandse Gasunie
NNZ B.V.
PlasBossinade
Suikerfabriek Vierverlaten
Ten Kate Holding B.V.
THABASCO Advertising
VSBfonds
Waterbedrijf Groningen
Yacht
Yarden Uitvaartverzekeringen & verzorging

kroon vlees is een kleinschalig slachthuis 

dat regionaal gefokt vee tot vlees verwerkt. 

Directeur Rieks kroon is trots op zijn oude 

familiebedrijf. Hij heeft ook een duidelijke 

visie op het Groninger landschap

“Wij zijn door jaren heen gewoon gebleven”,  

vertelt Rieks Kroon over zijn bedrijf. “En juist 

dat gewoon blijven lijkt zo bijzonder in deze 

tijd. In de jaren dat schaalvergroting bijna 

dwangmatig werd opgelegd, hebben wij als 

kleinschalig bedrijf voet bij stuk gehouden. 

Daar ben ik trots op. Ik vind het geweldig 

dat de klant altijd weet wat de herkomst is 

van het vlees dat bij ons is geslacht. Het vee 

wordt regionaal gefokt, geslacht en verwerkt, 

dat is een hele mooie gedachte.”

Dat het regionale product centraal staat, 

blijkt onder meer uit een project waar Kroon 

mee bezig is. “Op onze website komt een 

soort dambord van fotootjes. Klik je op een 

foto dan verschijnt er informatie over één 

van de boeren in de provincie, die vlees 

aan ons levert. De gedachte die we daarbij 

hebben is dat mensen die een fietstochtje 

maken en onderweg een boerderij 

tegenkomen die op de website staat, dan 

denken: hé, daar komt mijn vlees vandaan. 

Op die manier helpen we mee aan het bewust 

maken van mensen over de herkomst van 

hun eten.”

Kroon is een rasechte stadjer. Hij houdt 

echter ook van het open Groningse 

landschap en heeft er een duidelijk visie 

op. Die zou je kunnen omschrijven als 

‘verbeter het landschap, begin in de stad’. 

“Ik erger me aan de verrommeling van het 

landschap. Gemeenten bouwen overal maar 

industrieterreinen en woonwijken. Langs 

de snelweg zie je soms rijen met lelijke 

bedrijfspanden die allemaal leeg staan. Ik 

vind dat je als gemeente veel beter de oude 

terreinen en de ruimte in de binnenstad 

kunt intensiveren en vitaliseren. Neem 

bijvoorbeeld het terrein van de Suikerunie. 

Daar zou je toch een prachtige woonwijk van 

kunnen maken. Het ligt er al, dus je hoeft er 

geen stuk natuur voor op te offeren. Gebruik 

eerst wat je al hebt.”

Hoewel Kroon zich thuisvoelt in ‘zijn’ 

Groningen, kan hij het prettige gevoel niet 

onderdrukken, dat hij krijgt van de wijdsheid 

van het Groninger landschap. “Zo reed ik 

een tijdje terug naar een horecagelegenheid 

op het Hoogeland. Met die lage zon over de 

uitgestrekte landerijen kwam ik helemaal tot 

rust na een week keihard werken. Van zulke 

momenten kan ik heel gelukkig worden.”

kROON vlEEs
‘BIJzONDER’ GEWOON GEBlEvEN

Rieks Kroon, 

directeur 

Kroon Vlees


