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Het jaarverslag over 2012 laat zien dat Het Groninger Landschap er 
goed voorstaat. De natuurgebieden en historische gebouwen zijn 
in goede staat van onderhoud. Talloze bezoekers kunnen hiervan 
genieten en vele publieksactiviteiten zorgen voor een bijzondere 
beleving. En door een goede mix van subsidie, donaties –waarvoor 
dank– en eigen inkomsten zijn we ook financieel gezond. 
Tevreden achteroverleunen is nu het laatste wat we moeten doen. 
We moeten vol aan de bak om de gevolgen van de bezuinigingen 
op natuur op te vangen. Betrokkenheid en steun van de inwoners 
en bedrijven uit Groningen zijn daarvoor cruciaal. Samen hebben 
we de verantwoordelijkheid voor ons landschap. Als organisatie 
moeten we het vertrouwen verdienen door dichtbij de mensen te 
staan en gericht te zijn op samenwerking.
Ook voor mezelf kan ik een jaarverslag opmaken nu ik een jaar 
werkzaam ben bij Het Groninger Landschap. Ik ben verrast door 
de kwaliteit en de uitgestrektheid van onze natuurgebieden. Na 
twaalf jaar Randstad is dat echt een verademing. Met name rond 
het Zuidlaardermeer en in het Reitdiepdal zijn grote stappen gezet 
en het is geweldig om te zien hoe de natuur hierop reageert. De 
verbreding richting erfgoed heeft Het Groninger Landschap goed 
gedaan. Dankzij de molens zijn we nu ook aanwezig in de dorpen. 
Dat heeft vele nieuwe contacten opgeleverd. 

Erfgoed gaat gepaard met verhalen en ons verhaal over het land
schap is daardoor rijker geworden. Ik geniet van de betrokkenheid 
van de vrij willigers bij ‘hun’ natuurgebied, buitenplaats of 
molen. Dankzij de inzet van hun tijd kunnen we excursies geven, 
inventariseren we flora en fauna en draaien de molens.
Trots ben ik op de manier waarop Het Groninger Landschap met 
jeugd omgaat. Met een jeugdcoördinator en tientallen jeugd vrij
willigers ontvangen we inmiddels één op de drie Groningse basis
scholen op onze buitenplaatsen. De ambitie is om –samen met 
collegaorganisaties– ervoor te zorgen dat uiteindelijk álle leer
lingen in Groningen op z’n minst een dagdeel de natuur in gaan. 
Voor de groep 12+ levert een klassikale benadering minder op. Hier 
richten we ons op de jongeren met interesse voor natuur. Inmid
dels hebben we meer dan 25 enthousiaste jeugdboswachters die 
medeverantwoordelijk zijn voor hun natuurgebied. Onderling wis
selen zij volop ervaringen uit, uiteraard vooral via de social media. 
Ook bieden we ruimte voor individuele maatschappelijke stages, 
waarbij middelbare scholieren actief meedraaien in de organisatie.
Kortom, ook mijn persoonlijke jaarverslag is positief!

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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De EemsDollard leeft: van microscopisch kleine kiezelwieren, tot tientallen 
vissoorten, zeehonden en bruinvissen. Ontelbare waadvogels, zoals de kluten doen 
zich hier in groten getale tegoed aan diertjes in de voedselrijke bodem. De variëteit 
van leven is ongekend. Het gebied is dan ook als natuurgebied met geen ander 
landschap in Nederland te vergelijken. De Buitenplaats De Reidehoeve van Het 
Groninger Landschap, is een ideaal startpunt om de binnendijkse en buitendijkse 
schoonheid van deze getijdenwereld te beleven.
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Maar het is niet allemaal koek en ei in de Dollard. Het slib dat leven brengt, zorgt 
ook voor vertroebeling en verstikking. En ook de drukke industrie en scheepvaart, 
maken dat de EemsDollard het zwaar te verduren krijgt. Industrie en natuur, ze 
lijken hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. De mens drukt een zware stempel 
op het gebied. Maar soms neemt de natuur weer de overhand, zoals de sterns die 
pontons en kades bij Delfzijl als broedplek hebben gekozen. Het is een zoektocht, 
die hopelijk meer successen gaat opleveren, zoals de sterns in de haven.
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Zomaar een dag in Polder Breebaart. Zo’n twintig lepelaars maaien 
met hun lange lepelvormige snavels geduldig heen en weer door 
het brakke water, op jacht naar driedoornige stekelbaarsjes. Op 
eerbiedige afstand staat de concurrentie, een vijftal zilverreigers, 
eveneens op jacht naar hetzelfde visje. Op het eilandje aan de 
noordkant van de polder, wachten kluten op warmer weer zodat 
er kan worden gebroed. Ook een groep brandganzen brengt de tijd 
door met wachten en rusten. Hun lange reis naar Siberië gaat bin
nenkort beginnen. Plotseling worden de kluten en ganzen onrus
tig. De ganzen gaan ineens op de wieken. De oorzaak van de paniek 
scheert laag over het eiland. Het is een bruine kiekendief die even 
komt kijken of er nog iets te eten is.
Vogelaars kunnen uren kijken naar taferelen als deze. André Boven 

André Boven, lid van het Dollard-team, houdt een database bij 
van alle vogelsoorten die in de Dollard worden waargenomen. 
Daar zitten niet alleen de gebruikelijke wadvogels bij, maar ook 
exotische en zeldzame gasten op doorreis. De lijst omvat maar 
liefst 265 soorten en groeit ieder jaar.

VOgELSOORtEnRijkDOM 
in DE DOLLARD

D a t a b a s e  v a n  a n D r é  b o v e n  b e v a t  2 6 5  s o o r t e n 

(41) uit Midwolda was een jongetje van 14 jaar toen hij gegrepen 
werd door het vogelaarsvirus. En ruim 25 jaar later is hij nog 
steeds bevangen door de vogels van de Dollard. Hij bekijkt ze en 
fotografeert ze. Hij schrijft erover op zijn weblog Birding Oldambt. 
Bovendien houdt hij een enorme database bij van alle vogels die in 
de Dollard zijn waargenomen. 
Bijna dertig jaar vogels kijken in een relatief klein gebied. Verveelt 
dat niet? “Geen moment”, verzekert Boven. “In de Dollard is elke 
dag weer anders. Vorige week waaide het hard en was het koud. Af
gelopen weekend was het ineens zachter en dan pats – hij klapt in 
z’n handen – daar zijn de eerste boerenzwaluw, de gele kwikstaart 
en de lepelaars. De seizoenen zijn hier goed waarneembaar, dat is 
het mooie van dit gebied.”
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Reuzenstern

Onder: André Boven



Honderd jaar vogels
De database van Boven omvat alle waargenomen vogels van de 
afgelopen honderd jaar tot nu. De lijst telt 265 taxa (soorten en 
ondersoorten). Bij iedere waarneming staat vermeld of het een 
broedvogel is, een wintergast, een doortrekker of een dwaalgast. 
Ook vermeldt Boven of het een zeldzame of zelfs zeer zeldzame 
waarneming betreft. En in een enkel geval gaat het zelfs om een 
eerste waarneming in Nederland. 
Waarom een lijst van vogels in de Dollard? Boven: “Er bestond 
al een lijst van vogels in Groningen met alle soorten die in onze 
provincie gezien zijn. Ik besloot een soortgelijke lijst te maken van 
de vogels in de Dollard.” De database omvat ook waarnemingen van 

lang geleden, waaronder die van de kleine trap. “De vogel is gezien 
in 1907 en toen meteen afgeschoten. Zo ging dat vroeger. Wat je 
niet kende, schoot je af.”

Rustgevend
Om de lijst uptodate te houden, speurt Boven twee keer per dag 
alle waarnemingsites af waaronder waarneming.nl, avivaunagro
ningen.nl en vogelsvangroningen.nl. Ieder jaar voegt hij wel een 
nieuwe soort toe aan de lijst. Behalve op internet struint Boven 
ook veel in het veld. Vrijwel ieder weekend is hij te vinden in het 
Dollardgebied. “Ik heb een drukke baan in de wegenbouw, ik ben 
veel van huis. Vogels kijken is voor mij een uitlaatklep, het is rust
gevend.” Rustgevend was het echter allerminst toen Boven in 2008 
de giervalk waarnam. Het was de negende waarneming in Neder
land en de melding had een enorme impact. Vogelaars uit het hele 
land trokken naar de Dollard om de zeldzame roofvogel met een 
spanwijdte van circa 130 centimeter te zien. “Vorig jaar zag ik hier 
de woestijnplevier en de terekruiter. Ook daar kwamen drommen 
mensen op af.”

Breedbekstrandloper

De lijst van de Dollard-vogels is volgens André Boven niet bedoeld 

om trends te signaleren. Daar is onderzoek voor nodig, vindt hij. 

“Sommige soorten die je hier veel ziet, doen het ook landelijk 

goed, zoals lepelaars en zilverreigers. Vroeger reed ik voor de 

zilverreiger naar de Oostvaardersplassen. Nu zitten ze steevast 

in Polder Breebaart. In heel Nederland zijn er wel 1400 tot 1600 

exemplaren. De breedbekstrandloper is een soort die je in Neder-

land nauwelijks ziet, maar in de Dollard wel. Je moet goed kijken, 

want hij zit vaak alleen tussen duizenden bonte strandlopers. Let 

op de zwarte rug, dan haal je ‘m er zo uit.”

Zelf de database inzien

De database van André Boven is niet 

digitaal beschikbaar. Een papieren versie 

is wel in te zien. De lijst ligt in bezoekers-

centrum De Reidehoeve in Termunten. 

Kijk voor openingstijden op www.gronin-

gerlandschap.nl.

Ongewenst gedrag

De giervalk, de woestijnplevier en de terekruiter trokken veel 

kijkers naar de Dollard. Helaas zijn er onder deze vogelaars 

soortenjagers –twitchers– die de regels aan hun laars lappen. 

Rayonbeheerder Silvan Puijman van Het Groninger Landschap 

zag de mensen bovenop de dijk bij de vogelkijkhut in Polder Bree-

baart staan, daar waar ze niet mogen komen. “Ze verstoorden 

niet alleen de zeldzame vogel, maar ook de andere vogels in het 

gebied.” Puijman heeft al veel mensen moeten waarschuwen en 

moet wijzen op de borden die precies aangeven wat wel en niet 

mag. “We merken ook in andere gebieden dat fanatieke soorten-

jagers vogels verstoren. Het vervelende gevolg van dit gedrag is 

dat we steeds vaker een waarneming stilhouden of alleen melden 

onder embargo.”

Bijzondere waarnemingen

Kluut, lepelaar en zilverreiger zijn vogels die je vaak in de Dollard 

ziet. Er zijn de afgelopen jaren ook bijzondere soorten waargeno-

men, zoals de grote jager, ijseend, zwarte ibis, gestreepte zandlo-

per, reuzenstern, pestvogel en de raaf. Ook de Noordse stormvo-

gel is gezien. In de lijst van Boven krijgt deze soort de letters Z, D 

en V: zeldzame gast, doortrekker en vondst bekend.
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AAn DE SLAg in EEMS-DOLLARD

morgen op. Het zeewater giert nu naar bin
nen, waarna het nergens naartoe kan. Dit 
complexe systeem vraagt om fundamentele 
keuzen en structurele oplossingen. Die 
zijn nodig, maar daar wil Het Groninger 
Landschap niet op wachten. We moeten nu 
al concreet aan de slag. De EemsDollard is 
het waard.” 
De duizenden kluten, de zeearenden, de 
honderden zeehonden: Glastra roemt het 
immense natuurgebied, dat zich uitstrekt 
van de stuw in de Eems bij het Duitse Her
brum tot de monding in de Noordzee. “De 

Het momentum is er. Overheden, onder
zoekers, bedrijfsleven, natuurorganisaties: 
iedereen is ervan overtuigd dat de Eems
Dollard in slechte staat verkeert. “Er liggen 
volop kansen om vandaag nog een begin 
te maken met een gezonde EemsDollard”, 
zegt Maco Glastra strijdvaardig. De direc
teur van Het Groninger Landschap wil niet 
achterover leunen en wachten op de ul
tieme oplossing voor systeemherstel. “Hét 
grote knelpunt, namelijk het baggeren en 
het onnatuurlijke stelsel van vaargeulen en 
bedijkingen, lossen we niet van vandaag op 

enorme schaal en de uitgestrektheid zijn 
echt imponerend.” 

Ruimte voor water
Maar waar te beginnen? Welke projecten 
zetten zoden aan de dijk? Over die vraag 
boog Gerard Litjens van bureau Stro
ming zich de afgelopen maanden. Na een 
rondgang langs de betrokken partijen is 
hij  positief gestemd. “De urgentie wordt 
absoluut gevoeld”, zegt hij. “Bedrijfsleven, 
overheden en natuurorganisaties staan 
niet met de rug naar elkaar toe. Ze willen 
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Dat in de Eems-Dollard iets fundamenteel mis is, staat buiten 
kijf. Het water is veel te troebel en het ecosysteem is ziek van 
het baggeren. Stapels studies, verslagen en beleidsnota’s geven 
dat aan. Na vele jaren van onderzoek en overleg is het tijd voor 
daadkracht, stelt Marco Glastra, directeur van Het Groninger 
Landschap. Bureau Stroming zocht uit waar te beginnen.

Dat in de Eems-Dollard iets fundamenteel mis is, staat buiten 
kijf. Het water is veel te troebel en het ecosysteem is ziek van 
het baggeren. Stapels studies, verslagen en beleidsnota’s geven 
dat aan. Na vele jaren van onderzoek en overleg is het tijd voor 
daadkracht, stelt Marco Glastra, directeur van Het Groninger 
Landschap. Bureau Stroming zocht uit waar te beginnen.



HET GRONINGER LANDSCHAP9

Aan de kust van de Dollard spoelen jaarlijks 

tonnen zeewier aan, vooral in het voorjaar en 

tijdens de herfst. Toch groeit zeewier niet in 

de Dollard zelf. Onderzoeker Willem Branden-

burg betreurt dat. “Zeewier maakt de Dollard 

gezonder. Althans, dat is onze verwachting. 

De plant heeft een zuiverende werking, 

waardoor het water helderder wordt. Menig 

onderzoek wijst dat uit. Ook kan zeewier de 

stroomsnelheid afremmen. Beide problemen 

spelen in de Dollard. Door zeewier te telen 

gaan wij proberen om zowel de troebelheid 

als de stroomsnelheid te verbeteren.” 

Dit jaar zet Brandenburg een kleinschalig ex-

periment uit. Hij plaatst een pilot constructie 

dichtbij de Punt van Reide, in de monding van 

de geul die de Dollard inloopt. De construc-

tie bestaat uit drie lange lijnen, met aan de 

uiteinden gele bewakingstonnen. “Aan de 

touwen maken we het zeewier vast. ’s Win-

ters laten we er bruinwieren aan groeien,

  

’s zomers zeesla. Vooral bruinwier is bijzon-

der. Het trotseert de kou en de donkerte in 

de winter. Sterker nog: hij groeit als kool, van 

vijf centimeter in februari naar tweeëneen-

halve meter in april. De pilot is bedoeld om te 

bekijken of zeewier in de Dollard inderdaad 

het beoogde effect heeft.”  

Zeeboerderij

Brandenburg heeft volop ervaring met de 

zeewierteelt. In Zeeland staat zijn zeeboerde-

rij, waar de nodige proeven plaatsvinden. Be-

halve als stroomafremmer en waterzuiveraar 

ziet Brandenburg zeewier als voedselbron 

voor de toekomst. “Zeewier bevat waardevol-

le grondstoffen, zoals suikers en eiwitten. Op 

zee is nog alle ruimte voor nieuwe landbouw-

gronden, zeker als het zeewier gelijktijdig de 

nutriënten uit het water zuivert. Inmiddels 

werken we aan een tweede zeeboerderij bij 

Texel. Zeewier nuttig inzetten past in een 

lange Dollardtraditie. Vroeger werd zeewier 

volop gebruikt als natuurlijke groenbemester 

in de akkerbouw. De Groningse Graanrepu-

bliek is er groot mee geworden.” Of de teelt 

aanslaat in de Dollard weet Brandenburg niet 

zeker. Mogelijke spelbreker is het troebele 

water. 

Zeeasterbossen

De slibophoping in de Dollard is Brandenburg 

een doorn in het oog. Vroeger, toen hij in Gro-

ningen woonde, kwam hij geregeld in Nieuwe 

Statenzijl. Hij genoot er van de zeeaster, die 

prachtig kon bloeien. “Die planten waren des-

tijds manshoog, echt immens. Door het slib 

zijn de zeeasterbossen vrijwel verdwenen. 

Het zou natuurlijk mooi zijn als dankzij mijn 

zeewier de zeeasterbossen uit mijn studen-

tentijd weer terugkeren.” 

Zeewier Tegen verTrOeBeling

Om de Dollard gezonder te maken, zet Willem Brandenburg, onder-

zoeker aan de universiteit van Wageningen, een natuurlijk medicijn 

in: zeewier. Binnenkort start hij in de Dollard een experiment met 

zeewierteelt. 

Zeeaster

Zeewier

Vertroebeling
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landbouw. Op zo’n manier liggen er altijd 
verspreid langs de Waddendijk enkele 
brakke natuurgebiedjes.” 

Meeliften
Talloze natuurkansen liggen volgens 
Litjens voor het grijpen. “Pak die met beide 
handen aan”, adviseert hij. Als voorbeeld 
noemt hij het Marconiproject in Delfzijl 
en de opknapbeurt van de zeedijken in de 
Dollard. “Zorg dat de natuur meelift met 
deze projecten. Probeer werk met werk te 
maken. Niet alleen de natuur profiteert van 
deze projecten, ook de omwonenden, de 
recreanten en het bedrijfsleven.” 
Zelf woont Litjens bij de Gelderse Poort, een 
natuurgebied langs de Rijn bij Nijmegen 
en Arnhem. “Nieuwe natuur in de Gelderse 
Poort veroorzaakte een enorme economi
sche impuls. Er kwamen meer mensen, 
meer werkgelegenheid en er werd meer 
besteed. Hetzelfde voorzie ik in de Dollard, 
maar dan moeten bezoekers wel betere 
mogelijkheden krijgen om de natuur te be
leven.” Litjens ziet hier een belangrijke rol 
weggelegd voor Het Groninger Landschap. 
“Door de betrokkenheid van mensen bij de 
Dollard te vergroten, creëer je draagvlak 
voor natuurherstel. Laat mensen zien hoe 
waardevol het gebied is. Zorg voor wan
del en fietsroutes, organiseer activiteiten, 
bouw vogelkijkwanden.” 

gezamenlijk de mouwen opstropen.” 
Litjens advies luidt: start projecten waar
mee het water meer ruimte krijgt. “Meer 
ruimte voor water draagt rechtstreeks bij 
aan een gezonde EemsDollard. In Duits
land kan dat door de rechtgetrokken Eems 
weer te laten kronkelen. Ook door rivier
dijken naar achteren te schuiven, ontstaat 
meer ruimte voor water.” Omdat deze 
oplossingen op Duits grondgebied liggen, 
zijn drie Duitse natuurorganisaties mede
afzender van Litjens’ advies. 
Aan onze kant van de grens ziet Litjens 
kansen voor meer ruimte bij de oude rivier
mondingen, zoals de Westerwoldse Aa in 
de Dollard en het Termunterzijldiep aan de 
Eems, maar ook noordelijk van Delfzijl bij 
het Spijkerriet en de Tjariet, twee beken die 
momenteel doodlopen tegen de Wadden
dijk. “Die beken zou je in oude glorie kun
nen herstellen”, zegt Litjens. “Met Polder 
Breebaart hebben we goede ervaringen op
gedaan”, vult Glastra aan. Hier kan zeewater 
in en uitstromen via een duiker onder de 
Dollarddijk. “Binnendijkse natuurgebieden 
als Breebaart dragen een steentje bij om de 
Dollard minder troebel te maken. In Bree
baart bezinkt het slib. Bij elke vloed komt 
slibrijk water de polder binnen, waarna het 
weer helder terugstroomt. Tegelijkertijd 
vormt het gebied een belangrijke schakel 
voor vissen die overwinteren op zee en zich 
voortplanten in het zoete water.” Glastra is 
zeer gecharmeerd van het concept van wis
selpolders. Waarom geen tijdelijke natuur 
inrichten, vraagt hij zich af. “Dan gebruiken 
we zo’n wisselpolder om tijdelijk slib te 
laten bezinken. Daarmee ontlasten we de 
slibbelasting in de Dollard en bieden we 
tegelijkertijd ruimte aan kluten en zeekraal. 
Na enkele tientallen jaren is de polder weer 
opgeslibd en gaat de grond terug naar de 

Kluut

Zeekraal
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Vogelkijkwand

Polder Breebaart

gezocht: broedplek voor sternenkolonie

De haven van Delfzijl werkt als een magneet op sterns. Een paar 

jaar geleden broedden er 900 paar visdieven en 150 paar noordse 

sterns. “De grootste kolonie op de vaste wal van het oostelijk 

Waddengebied”zegt Marinus Brijker van Avifauna Groningen. 

“Twaalf procent van alle visdieven in de Waddenzee broedt in de 

Delfzijlse haven.” Op het eerste gezicht een vreemde keus van 

de sterns, zo tussen het asfalt, de zeeschepen en de chemische 

industrie. Toch is het een vrije keuze. De haven heeft de sterns 

blijkbaar iets te bieden. Brijker: “Dichtbij zwemt veel jonge vis 

en er zijn geschikte broedplekken.” Die broedplekken vormen 

een probleem. Brijker ontfermt zich al jaren over de sternenko-

lonie, die ontheemd dreigt te raken. “Vijf jaar geleden zaten de 

sterns op de schermpier. Daar werden ze verstoord door wan-

delaars. Er lagen ook plannen op tafel om windturbines op de 

pier te bouwen.” De sterns moeten dus ergens heen, maar waar? 

Een ponton in de haven biedt uitkomst. “Die hebben we speciaal 

ingericht voor sterns. Op de bodem leggen we schelpen, hoog-

ovenslakken en oude rioolpijpen. Rond het ponton is gaas gezet 

om te voorkomen dat kuikens overboord vallen. Het werkt per-

fect. Het eerste jaar zaten er 192 visdieven, het tweede jaar 225 

stuks. De noordse sterns mijden het ponton. Die zitten op het 

haventerrein. Noordse sterns leggen elk jaar negentigduizend 

kilometer af. Via Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland en Antarc-

tica vliegen ze weer naar Delfzijl. De visdieven overwinteren in 

Afrika.” Het ponton levert een spectaculair schouwspel op. De 

nesten liggen er zij aan zij. ’s Zomers vliegen boven het ponton 

soms honderden sterns, die al van verre zichtbaar zijn. “Afge-

lopen jaren hebben bijna alle sterns het gehaald. En dat terwijl 

het broedsucces in de rest van het land ronduit be labberd is. 

Waarom? Ik vermoed omdat vossen en andere predatoren niet 

op het ponton kunnen komen.” 

Brijker heeft inmiddels ook een andere broedplek op het oog: 

de Pier van Oterdum. “Daar ligt buitendijks een braakliggend 

terrein, dat we als ideaal broedgebied kunnen inrichten. Op de 

grond leggen we dan - net als op het ponton - schelpen en hoog-

ovenslakken. Om predatoren te weren, graven we een gracht 

en plaatsen we een raster. Hopelijk lukt het om de Pier van 

Oterdum voor volgend broedseizoen in te richten.” 



nieuwe kwelders beschermen Delfzijl 

Burgemeester Emme Groot van Delfzijl houdt van het water. Hij vindt het mooi 

om op de dijk te zitten. Daar geniet hij van de zeehonden, de vogeltrek, de rust, 

maar ook van de bedrijvigheid in de haven. “Ons leven is hier met het water 

verbonden”, vertelt Groot. “Delfzijl is een echte havenstad. In Groningen zelfs 

de enige stad aan zee.” Toch dringt de zeelucht niet overal door. Tussen het cen-

trum en de haven staat een hoge barrière: een stalen damwand, die de zee aan 

het zicht onttrekt. Groot: “De wand houdt de zee gescheiden van het centrum. 

We staan eigenlijk met onze rug naar de zee toe.” Door de zeespiegelrijzing 

dreigt de afstand tot het water nóg groter te worden. Prognoses wijzen uit dat 

Delfzijl de damwand met 2,5 meter zou moeten verhogen. “Dat doen we niet”, 

zegt Groot beslist. In plaats van een grotere barrière wil hij juist een fraaie 

overgang voor elkaar krijgen tussen stad en water. 

Nieuwe inzichten over kustbeheer maken dat mogelijk. Met talloze partijen, 

zoals het waterschap en de provincie, werkt Groot momenteel aan het Marco-

niproject. Het project zet de natuur in om Delfzijl mooier en veiliger te maken. 

“Een damwand houdt de natuur tégen. Wij kiezen voor een andere aanpak. Juist 

door natuur te creëren, willen we onze kust beschermen. Achter de dijk leggen 

we een kweldergebied aan van zestig hectare. De kwelder dempt de golven, 

waardoor we de damwand niet hoeven te verhogen. De nieuwe kwelders zijn 

niet alleen mooi, de maatregel valt bovendien goedkoper uit. Bij de kwelder leg-

gen we ook een zandstrand aan.” Groot ziet het helemaal voor zich: een strand 

met een boulevard, winkels en horeca, met een prachtige kwelder, waar duizen-

den vogels en zeehonden leven. “Het moet één samenhangend geheel worden, 

waar mensen volop de zee en de natuur ervaren. Het Groninger Landschap gaat 

de kwelder beheren. We kunnen er laten zien hoe mooi en waardevol de Eems-

Dollard is.”

Zeilen met de loodskotter eems no.1 

Om te laten ervaren hoe bijzonder de Dollardnatuur is, organiseert Het Gro-

ninger Landschap deze zomer zeiltochten met de Loodskotter Eems No.1. Het 

mooiste van zeilen vindt schipper Jan van Oudheusden het moment dat de 

motor uitgaat. “Dan is het opeens stil. Er komt een rust over het schip. Even 

later hoor je de vogels, en het klotsen van het water tegen de boeg. De Dollard 

is prachtig, vooral bij eb, wanneer het glinsterende slik tevoorschijn komt. Dan 

zeilen we door de vaargeul langs de zeehonden en de duizenden wadvogels.” 

Wordt het zeil gehesen, dan is de tekst ‘Eems No.1’ uit de verte duidelijk zicht-

baar. Ook wappert de loodsvlag, een blauwe vlag met een witte letter L. Rond 

1900, toen er vele loodskotters op zee voeren, was zichtbaarheid belangrijk. “De 

grote zeilschepen op zee zagen aan het zeil welke loods ze moesten hebben om 

de haven te bereiken. Deze kotter was voor de Eems, maar er voeren ook kotters 

voor onder andere Rotterdam en IJmuiden. Kreeg de loods een klus, dan roeide 

hij met een sloep naar het zeilschip om de kapitein bij te staan”, vertelt Van 

Oudheusden. Een originele loodskotter is het niet. “Kotters van dit type vind je 

nergens meer. Dit is een replica, gebouwd op basis van tekeningen, gevonden 

in het Rijksarchief in Den Haag. Het schip is gebouwd als werk-leer project voor 

langdurig werkzoekenden.” 

De Loodskotter maakt deze zomer een aantal vaarten:

14 juli, vertrektijd: 9.00 uur

11 augustus, vertrektijd: 9.00 uur

25 augustus, vertrektijd: 9.00 uur

15 september, vertrektijd: 12.00 uur

Vertrekpunt: drijvende steiger in de haven Delfzijl aan de Handelskade.

Kosten: € 35,– voor niet-Beschermers, € 25,– voor Beschermers, kinderen tot 12 

jaar € 15,-, duur: ± 4 uur

Aanmelden via www. groningerlandschap.nl
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Dollardbeleving 
Glastra pakt de handschoen op. Nu al is 
de Reidehoeve volgens hem in trek als 
dé poort naar de Dollard. “Afgelopen jaar 
verdubbelden de bezoekersaantallen, mede 
dankzij de zeehondenkijkwand bij de Punt 
van Reide. Onze vrijwilligers zijn daarnaast 
druk doende met het opzetten van een 
scholenprogramma. De Dollard moet meer 
gaan leven onder Groningers. Een gezonde 
EemsDollard mag geen ambitie zijn van al
leen bestuurders en organisaties. We willen 
alle Groningers erbij betrekken. Iedereen 
moet met eigen ogen zien hoe waardevol 
het gebied is.” 
In dit kader start Het Groninger Landschap 
deze zomer met publieksvaarten over de 
Dollard met de Loodskotter Eems No. 1, een 
exacte replica van een historisch zeilschip. 
Beschermers kunnen met korting aan deze 
vaarten deelnemen. 

Loodskotter Eems No.1

Zeehonden in de Eems-Dollard



“Dat is wat we willen”, zegt Erik Jolink, hydro-

loog van waterschap Hunze en Aa’s. Terwijl 

hij de plannen uitvouwt, wijst hij naar rechts, 

richting Duitsland. Dáár ligt zijn wensbeeld: 

een mooie glooiende dijk, die geleidelijk over-

loopt in de kwelder. Op de groene dijk grazen 

de schapen, op de kwelder lopen duizenden 

brandganzen. Waar de dijk eindigt en de kwel-

der begint is niet te zien. “Kijk hoe mooi het 

in elkaar overloopt”, zegt Jolink enthousiast. 

Dan draaien we ons om, richting de Neder-

landse zeedijk. Die oogt inderdaad anders. 

Steiler vooral, een mooi staaltje Hollandse 

efficiency. Hoe steiler immers de dijk, des te 

minder klei er nodig is voor de aanleg. Jolink: 

“De dijk en de kwelder vormen bij ons twee 

aparte werelden, strikt van elkaar gescheiden 

met een asfaltweg en de dijksloot.” De dijk en 

de kwelder bij elkaar voegen, als één vloeiend 

geheel, dat is wat het waterschap voorstaat 

met het project ‘Groene Dollard Dijk’. 

Opknapbeurt

Dat de Dollarddijk een opknapbeurt krijgt, 

staat vast. Jolinks collega Henk van der Leij 

vertelt dat de huidige dijk niet voldoet aan de 

normen voor de toekomst. “Door de zeespie-

gelrijzing en de klimaatverandering stellen we 

in Nederland strengere eisen aan onze dijken. 

Van de Dollardijk is de bekleding afgekeurd. 

Die is niet stevig genoeg. We hoeven de dijk 

niet te verhogen, maar moeten hem wel 

verstevigen.” Van der Leij schetst twee opties: 

grijs of groen. “We kunnen een asfaltbekle-

ding aanleggen. Dat is sterk, maar niet mooi. 

Andere optie is gras, een groene dijk. Maar 

voor de stevigheid moet de dijk dan wel een 

flauw talud krijgen.” 

De aanleg van een glooiende dijk vergt veel 

klei. Voor de aanvoer wil het waterschap sa-

menwerken met de directe buren. Eén van de 

buren is Het Groninger Landschap, eigenaar 

van een deel van de Dollardkwelders. Jolink 

ziet kansen om twee vliegen in één klap te 

slaan. Enerzijds kampt de Dollard namelijk 

met een slibprobleem. Het water is te troe-

bel. Anderzijds heeft het waterschap veel klei 

nodig. “Waarom niet het slib laten bezin-

ken op de kwelder - een natuurlijk proces 

dat al eeuwenlang plaatsvindt - en het slib 

vervolgens bij de dijk leggen”, schetst Jolink 

het plan. “De kweldernatuur heeft er baat bij. 

Door de kwelder af te graven, verjongen we 

de natuur. Het voorkomt dat de Dollardkwel-

ders dichtgroeien met riet.” 

vaargeul

Concreet heeft Van der Leij de vaargeul bij de 

verdwenen sluis aan de Carel Coenraadpol-

der op het oog, die al jaren dichtslibt. “Die 

vaargeul zouden we geregeld kunnen uitbag-

geren. Met dat klei verhogen we vervolgens 

de dijk. Stap voor stap, totdat het flauw talud 

klaar is. Op deze manier hoeven we geen 

diepe kleiputten te graven, of kostbare klei 

van elders aan te voeren.” Jolink is enthou-

siast over de natuurlijke bouwtechniek. 

“Hiermee werken we samen met de natuur 

om de dijk te verstevigen. Het is bovendien 

goedkoper dan asfalt. En vooral mooier.” De 

aanpak is vernieuwend.” Van der Leij: “We 

willen een veldproef opzetten om te onder-

zoeken hoeveel slib we kunnen vangen. Lukt 

dat, dan zullen andere dijken volgen. Pas over 

ongeveer tien jaar maken we echt een begin 

met de aanpak van de Dollarddijken.”

DOllarDDijk en kwelDer als één geheel

Een groene zeedijk. Het klinkt niet meer dan logisch. Toch is het geen 

vanzelfsprekendheid, nu de Dollarddijk een opknapbeurt wacht. Het 

waterschap wil een nieuwe groene dijk aanleggen, die vloeiend over-

gaat in de kwelder. Bij Nieuwe Statenzijl laten Erik Jolink en Henk van 

der Leij van het waterschap Hunze en Aa’s, een groene dijk zien. 

Erik Jolink en Henk van 

der Leij op de dijk bij 

Nieuwe Statenzijl
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De kuddes koninkpaarden die verschillende gebieden van het 
Groninger Landschap begrazen, zijn uitgedund. Bij de Ennemaborg 
in Miwolda werden 27 paarden op transport gezet. In Cantabrië 
in Noord-Spanje, gaan de deuren van de wagen open en krijgen de 
dieren de vrijheid op vele hectaren land onder de Spaanse zon.

gROningSE kOnikpAARDEn 
nAAR SpAnjE

Een logische oplossing voor een terugke
rend probleem, vindt Dirk Brul, beheerme
dewerker bij Het Groninger Landschap, ra
yon oost, het transport van de 27 Groningse 
konikpaarden.  “Eens in de vier jaar moet er 
een aantal paarden weg. We hebben er dan 
gewoon teveel voor de gebieden waar ze 
grazen. Omdat we ze in Nederland nergens 
kunnen onderbrengen, is dit transport een 
uitstekende alternatief voor het slachthuis. 
De paarden blijven in leven en hebben 
in Spanje volop ruimte en vrijheid.” De 
beheerders van Het Groninger Landschap 
hebben een selectie gemaakt van paarden 
die weg kunnen. Dat zijn onder andere 
jonge hengsten, die zijn verstoten uit de 
groep en nu een solitair bestaan leiden.
Het transport van de paarden staat onder 
toezicht van Joep van de Vlasakker, die 
met zijn bedrijf Flaxfield Nature Consul
tancy wel vaker met dit bijltje heeft gehakt. 
Van de Vlasakker heeft in Spanje subsidie 
gekregen om de paarden te herplaatsen. 
Plek is er wel, zo weet hij. Het financieren 
is vaak het probleem. Voor deze paarden is 
dat in ieder geval geregeld.

paspoort
In de kraal staan de paarden te wachten op 
wat komen gaat. Van dichtbij wordt snel 
duidelijk dat deze koniks geen vriendelijke 
manegepaarden zijn, maar relatief wilde 
dieren, die niets moeten hebben van men
selijke aandacht. Vooral de jonge hengsten 
in de kudde drukken een stempel op de 
sfeer. Met veel machtsvertoon, briesend en 

trappend, laten ze zien dat er met hen niet 
valt te sollen. 
Toch moet dat, want de paarden krijgen 
nog even een snelle medische keuring. 
Bovendien wordt met een chiplezer het 
registratienummer gecontroleerd. Want 
ook al leven deze paarden als wilde dieren, 
ze zijn voorzien van een chip en gaan met 
een paspoort op reis.

Op weg
De laaddeur van de aanhanger staat open. 
Een groep mannen die gewend zijn met 
grote dieren te werken, onder leiding van 

Brul en Van de Vlasakker, heeft de koniks 
in een steeds kleinere kraal gedreven. Ze 
kunnen nu nog maar één kant op. Toch duurt 
het nog wel even voordat de eerste paarden 
met zachte dwang aanstalten maken  naar 
de hooibalen achter in de aanhanger. En 
pas als de meest weerbarstige jonge hengst 
een plek heeft in de aanhanger, sluit Brul de 
achterkant van de aanhanger. De truck zet 
koers naar NoordSpanje, om daar dertig uur 
later te arriveren. De paarden zijn inmiddels 
geacclimatiseerd. Ze maken het allemaal 
goed op de honderden hectares velden in het 
NoordSpaanse Cantabrië.

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Silvan Puijman, Jeroen Schoondergang
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Ze weten nu dat een gierzwaluw in de lucht 
slaapt, een gans op enorme hoogte kan vlie
gen, de slechtvalk de snelste vogel is en dat 
een grutto een keer in 48 uur naar Senegal 
is gevlogen. Met een soort levend ganzen
bord ervoeren de leerlingen zelf de gevaren 
die vogels tijdens hun trek tegenkomen.

natuureducatie voor de jeugd
Sienot is enthousiast over het initiatief van 
Het Groninger Landschap. “in het milieu
beleidsplan van de gemeente besteden we 
aandacht aan natuureducatie voor de jeugd. 
De natuurlessen van Het Groninger land
schap zijn een prachtig voorbeeld van hoe 
je die educatie vorm kunt geven. Tijdens 

De jeugd  enthousiast maken over de na
tuur en het landschap om hen heen. Dat is 
de boodschap die Het Groninger Landschap 
wil uitdragen met de natuurlessen die zij 
aanbiedt aan basisscholen in de provincie. 
Harrie Sienot, wethouder in Eemsmond, 
bezocht één van de lessen voor groep 7 in 
het bezoekerscentrum Buitenplaats Noord
kust in Pieterburen. Met een grote kaart 
van Afrika en Europa en opgezette vogels 
leerden de leerlingen op een inzichtelijke 
wijze dat sommige vogels enorme afstan
den afleggen, terwijl andere vogels ervoor 
kiezen het hele jaar op de zelfde plek te 
blijven. Tussendoor kregen de leerlingen 
bijzondere feiten over deze vogels te weten. 

De jeugdnatuurlessen die Het Groninger Landschap aanbiedt aan 
basisscholen zijn een groot succes. De afgelopen maanden is een 
groot aantal basisscholen op bezoek geweest in de Buitenplaats 
Noordkust in Pieterburen. Daar werden ze onderwezen in 
verschillende aansprekende onderwerpen. Wethouder Harrie 
Sienot van Eemsmond, nam een kijkje tijdens één van de lessen. 

nAtuuRLESSEn VOOR DE 
bASiSScHOOL

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman

de les die ik bijwoonde merkte ik dat alle 
kinderen erg enthousiast werden over de 
natuur. Dat kwam niet in de minste plaats 
door de leuke aanpak van jeugdcoördinator 
Michel van Roon. Hij wist alle kinderen 
mee te krijgen. De locatie is ook perfect. Ik 
wou dat wij zo’n locatie dicht in de buurt 
hadden.”
De kinderen uit Eemsmond moeten dus 
een eindje reizen om bij de les te komen. 
Sienot: “Wij zien als gemeente wel in hoe 
belangrijk deze lessen zijn. Van scholen 
uit dorpen in de buurt van Pieterburen 
hoorde ik dat de kinderen met de fiets naar 
de les gaan. Vanuit Eemsmond is dat toch 
iets te ver. Daarom hebben wij het vervoer 
ge financierd voor de kinderen uit Eems
mond. Zij zijn allemaal met de bus bij de 
Buitenplaats afgezet. Er zijn al acht scholen 
uit onze gemeente op bezoek geweest.”
Neem voor meer informatie over de 
 jeugdlessen in Pieterburen, contact op met 
Michel van Roon, jeugdcoördinator bij Het 
Groninger Landschap: 
m.vanroon@groningerlandschap.nl, 
of 0503135901. 
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het werk van stichting het groninger Landschap wordt 
mede mogelijk gemaakt door steun van de (lokale) over-
heid, de nationale Postcode Loterij, vrienden (bedrijven 
en sponsoren) en beschermers (donateurs). stichting 
het groninger Landschap is in bezit van het cbF-Keur, 
een onafhankelijk keurmerk voor verantwoorde wer-
ving en besteding van fondsen.

Gevestigd in Joure en sinds kort vriend van Het Groninger Land
schap. Tustus Capital Management is specialist op het gebied van 
persoonlijk en effectief vermogensbeheer, met jarenlange ervaring 
in de beleggingswereld. Trustus specialiseert zich vooral in het 
beleggen in opkomende markten. www.trustus.nl

ABN/AMRO is ook vriend van Het Groninger Landschap. De bank 
biedt particuliere, private banking en zakelijke klanten een volledig 
financieel producten en dienstenpakket aan. ABN AMRO wil mee
bouwen aan de wereld van morgen en doet dat onder andere door 
duurzaam en verantwoord te financieren.

Na een korte afwezigheid is de Nederlandse Aardolie Maatschap
pij BV (NAM) weer terug als vriend van het Groninger Landschap. 
De NAM houdt zich sinds 1947 bezig met de opsporing en winning 
van aardgas en aardolie uit Nederlandse bodem. Zowel op land 
als op zee. Ruim 1.700 medewerkers proberen dit zo verantwoord 
mogelijk te doen. 

€ 500, Stichting Wind in de Rug, Lepellaan 5, 1018 TD  Amster
dam, ten behoeve van de molen Fram, te Woltersum

€ 250, Cordial, Winschoten
€ 250, Lionsclub AppingedamDelfzijl. De gift is tijdens een wan

deling uitgereikt aan de vrijwilligers van het Dollardteam. 

TrusTus CapiTal MangeMenT B.v. 
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Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, 
herstellen en in stand houden van het karak te-
ristieke landschap, de natuur en het cultureel 
erfgoed in de provincie Groningen. Wilt u een gift 
overmaken? Dat kan via rekeningnummer ING 
677.61.79.09 ten name van Het Groninger Landschap 
in Haren. Bij grotere giften kunt u meepraten over 
wat we met uw geld doen. Voor meer informatie 
daarover kunt u contract opnemen met Luut Jan 
Sterenberg via 050-3135901 of lj.sterenberg@
groningerlandschap.nlHet boek schetst een afwisselend reis in woord en beeld, door de ont-

staansgeschiedenis van Groningen tussen wad en wold. Het brengt in 

beeld hoe in een eeuwen durend proces  de bewoners het ruige land 

met wierden, sloten, dijken, polders, nederzettingen en veenafgra-

vingen in cultuur brachten. In een wisselwerking tussen mens, water, 

wind en bodem ontstonden zo de gevarieerde landschappen van 

Groningen.

Het boek beschrijft de afwisselende landschappen, zoals het Noor-

delijk Westerkwartier en het Hoogeland: het gebied van wierden en 

dijken. Het behoort tot de oudste cultuurlandschappen van Neder-

land. Of in het oosten, met de buitendijks de Dollard en binnendijks 

het Oldambt, met zijn grootschalige polders met kapitale boerderijen 

en kleine arbeidershuisjes.

De lezer wordt meegenomen naar Duurswold, een laaggelegen veen-

gebied en naar Gorecht, waar het landschap wordt bepaald door de 

hooggelegen Hondsrug met zijn esdorpen en houtwallen. 

De Veenkoloniën komen aan bod. Deze werden vanaf de 17e eeuw 

ontveend en in cultuur gebracht. Een uitgebreid stelsel van kanalen 

en wijken geeft het  gebied een welhaast wiskundige indeling. 

In het zuidoosten ligt Westerwolde, een kleinschalig landschap met 

meanderende beken, dat veel wegheeft van Drenthe.

lezersactie

Het luxe, ingebonden boek heeft 144 pagina´s en meet 35 bij 25 

cm (liggend formaat). Deze exclusieve uitgave is niet verkrijgbaar 

in de boekhandel. Het boek wordt verspreid via een aantal instel-

lingen en organisaties, waaronder  Het Groninger Landschap. 

De prijs van het boek bedraagt € 32,50. Exclusief voor u, als 

 Beschermer, ontvangt u 15% korting.

Op vertoon van uw Beschermerspas kunt u dit boek kopen bij het 

be zoekerscentrum 

 Buitenplaats Reitdiep, 

Wolddijk 103 in Gronin-

gen. Openingstijden: 

Iedere woensdag 13.00 

tot 17.00 uur en zater-

dag en zondag 11.00 

tot 17.00 uur. Telefoon: 

(050) 544 56 90.

van WaD tot WoLD: 
ODe aan heT grOninger 
lanDsChap

Na de succesvolle uitgave van het boek  ‘Groningen  

van Wad tot Stad’ heeft uitgever MooiePlatenMakers 

het boek ‘Groningen van Wad tot Wold’ uitgegeven. Voor 

be schermers van Het Groninger Landschap bieden wij 

dit boek aan met een aantrekkelijke korting.



Het vergt enige voorstellingsvermogen, maar de grote watervlakte 
van de Dollard en de aangrenzende brede Eems, is ooit een uit
gestrekt vruchtbaar land geweest waar tegen de dertig grote en 
kleine dorpen lagen. Dit Reiderland was ooit één van de zelf
standige Friese landen met een eigen zegel. De traditie wil dat er 
33 dorpen verloren gingen vanaf de eerste dijkdoorbraak in 1277. 
Een belangrijke bron voor deze kennis vormt een verloren kaart 
die in 1574 voor de stad Emden werd gemaakt die van vele antieke 
kopieën bekend is. Inmiddels heeft nader historisch en geologisch 
onderzoek duidelijk gemaakt dat de werkelijkheid een beetje 
anders is en dat er minder dorpen zijn verdwenen. 
Het Dollardland was aanvankelijk een groot en hooggelegen veen
moeras achter de hoge oeverwal van de Eems. De rivier liep met een 
scherpe bocht voor Emden langs. Al voor de Romeinse tijd lagen op 
de oeverwal nederzettingen op wierden. In de Middeleeuwen werd 
het veenmoeras ontwaterd en gekoloniseerd. Het was aanvankelijk 
een voorspoedige onderneming. De dorpen waren rijk en bouwden 
soms hele grote kerken. Zo had de verloren kerk van Midwolda vier 
torens. Maar veen bestaat uit niet verrot plantaardig materiaal. 
Bij het ontwateren komt zuurstof bij het veen en begint alsnog de 
verrotting. Langzaam kwam hierdoor  het bodemoppervlak lager te 
liggen. 
De oeverwal van de Eems was vanaf de twaalfde eeuw met dijken 
beschermd. Door de steeds lagere bodem werd het land uiterst 
kwetsbaar als de dijk zou breken. Die doorbraak kwam er in de 

vijftiende eeuw. In één keer brak er een groot gat in de Dollard. Een 
groot stuk oeverwal van Nesserland voor Emden tot aan Pogum, 
bleef aan de oostkant over. Aan de westkant was de Punt van Reide 
het restant van de doorbraak.  
De Cosmas en Damianusvloed van 1509 brak de oostelijke 
oeverwal. Tot de bocht bij Emden dichtslibde, was Nesserland 
daardoor eeuwenlang een eiland. In 1847 werd dwars over 
Nesserland een nieuwe toegang tot de haven gegraven. Het 
middeleeuwse kerkhof is daarbij gespaard gebleven en is nu een 
cultuurmonument midden in het havengebied.
De Dollard is in ruim honderd jaar geleden een grote zeearm 
geworden. Slechts enkele eilanden bleven achter. De sterke 
getijwerking zorgde snel voor een groot zeegebied, maar ook 
voor afzetting van slib langs de randen van de Dollard. De hoog 
opgeslibde randen van de Dollard zijn vanaf de vroege zeventiende 
eeuw ingepolderd. Gestaag is land polder na polder teruggewonnen 
op de zee. De laatste polder is Polder Breebaart uit 1978. Sinds 
die tijd krijgen de natuurwaarden van de Dollard de aandacht 
die zij verdienen. De polder is als natuurgebied in beheer bij 
Het Groninger Landschap. Verdere inpoldering vindt niet meer 
plaats. Het verdwenen land is dus maar voor een deel weer 
teruggewonnen. 

Dr Egge Knol
Groninger Museum/Stichting Verdronken Geschiedenis

HEt VERLOREn LAnD VAn DE EEMS-DOLLARD

Dr Egge Knol
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Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de nieuwe
Dubbel DVD met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012 

van Het Groninger Landschap

bEScHERMERS WERVEn bEScHERMERS

b
O

n

terecht bij drie nieuwe kweldersroutes, 
die zijn aan gelegd in het kader van het 
programma Kwelderherstel Groningen. 
Paaltjes geven de routes aan, her en der 
liggen gloednieuwe bruggen om sloten te 
overbruggen. Neem laarzen mee, want na 
een zoutbad kunnen kwelders behoorlijk 
drassig zijn.  

kijkpunt 
Eén van de drie routes mag geen wandeling 
heten. De route is slechts 165 meter lang, 
heen en terug. En toch de moeite waard. 
Het is meer een kijkpunt, van waaruit be

In Groningen kijken we meestal over 
de kwelder. Vanaf de zeedijk, op Delta
hoogte, overzien we het gebied: het slik, 
de gras landen, de sloten, de koeien en de 
duizenden ganzen. In de verte ligt de zee, 
nog  verder de overkant. Op de kwelder zelf 
komen we niet, tenzij met een gids. Be
treden mag niet, de kwelders zijn  immers 
beschermd natuurgebied. Alleen naar de 
vogelkijkhut de Kiekkaaste bij Nieuwe 
Statenzijl voert een pad: het Marcelluspad. 
Niet voor niets een populaire bestem
ming. En sinds kort niet meer de enige. 
 Kwelderliefhebbers kunnen namelijk 

Voor kwelderliefhebbers is er goed nieuws: wie de kwelder van 
dichtbij wil beleven – en het slik onder de voeten wil voelen – 
kan vanaf deze maand zijn hart ophalen. Op drie plaatsen is de 
Groningse kwelder toegankelijk. Reken er niet op dat schoenen en 
broekspijpen schoon blijven. Onvermijdelijk blijft het slik eraan 
kleven. Maar dat is juist de charme. 

Op de kwelder  

O
p

 p
A

D

Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Omke Oudeman, Silvan Puijman
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naam van de gever(*)

naam

adres

Postcode

Woonplaats

handtekening

Werf nu een nieuwe Beschermer en u ontvangt de nieuwe 
Dubbel DVD met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012 van 
Het Groninger Landschap

naam van de nieuwe Beschermer

naam

adres

Postcode

Woonplaats

stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap

Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren.

Postzegel mag, maar hoeft niet. De nieuwe beschermer krijgt als 

welkomstgeschenk de nieuwe dubbel DvD met de mooiste 

Pronkjewailtjes over 2012. 

Daarnaast ontvangt hij/zij het kwartaalblad golden raand.

(*) Zodra de nieuwe beschermer heeft betaald, krijgt u de nieuwe dubbel DvD 

met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012  z.s.m. toegestuurd.

b
O
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Opslibbing
Even later staan we met Kuiper op de zee
dijk, uitkijkend over de Dollardkwelders. 
Tegen de dijk ligt een nieuwe betontrap. 
Vijftig jaar woont Kuiper hier inmiddels. 
Hij heeft de kwelders met eigen ogen zien 
veranderen. “In de jaren zestig en zeven
tig graasden hier veel meer koeien. De 
kwelders waren toen eigendom van de 
gemeente Groningen. Er lagen ook veel 
meer greppels, om het water af te voeren.” 
Nadat Het Groninger Landschap in 1981 de 
kwelders overnam, veranderde het beheer. 
Het werd natuurlijker en grilliger. “Veel 
rechte sloten verdwenen”, vertelt Kuiper. 
“Er kwamen minder koeien, meer vogels en 
meer riet.” Geregeld ziet hij Dirk Brul van 
Het Groninger Landschap in de kwelders 
rondlopen. Kuiper: “Gebeurt er iets met 
de koeien  zwemt er bijvoorbeeld een in 
de dijksloot  dan geef ik dat aan Dirk Brul 
door.”

zoekers de Dollardkwelders kunnen over
zien. Nu op ooghoogte. Het kijkpunt ligt bij 
de verdwenen getijdensluis, gebouwd bij de 
drooglegging van de Carel Coenraadpolder 
in 1924. Maar weinig verraadt meer dat hier 
ooit een sluis lag met een bruisende haven. 
Arie Kuiper kent het gebied door en door. 
Hij was de sluiswachter, bijna dertig jaar 
lang. Eb en vloed bepaalden zijn dagritme. 
“Was het eb, en stond het water binnen
dijks hoog, dan moesten de sluisdeuren 
open om te lozen. De deuren openen deed 
ik met de hand. Niet alleen overdag, ook ’s 
nachts”, vertelt hij in zijn sluiswachters
woning bij de dijk, waar hij nog altijd met 
zijn vrouw woont. Aan de wand hangen 
schilderijen en foto’s van de oude sluis, op 
tafel ligt een stapel handgeschreven boe
ken, waarin  Kuiper in de jaren tachtig dage
lijks de tijden en de waterstanden  noteerde. 
Het getij zit nog in zijn bloed. “Het is nu 
afgaand water”, schat hij feilloos in. 

kweldernatuur
Bij het kijkpunt groeit riet. Vanaf de dijkweg 
biedt een klaphekje toegang tot bijzondere 
kweldernatuur. Bergeenden en winterta
lingen rusten en foerageren er. Wie geluk 
heeft, ziet tussen het riet een blauwborst 
of een baardmannetje zingen. Over het riet 
zweeft vaak een bruine kiekendief. Specta
culaire waarneming is de zeearend, die ‘s 
winters regelmatig in de Dollard opduikt. 
Het kijkpunt biedt een weids uitzicht over 
de uitgestrekte kweldervlakten. De velden 
staan vol met planten als schorrekruid, zee
kraal, zeeaster en kweldergras. Ganzen zijn 
er dol op. Niet voor niets staan de kwelders 
bekend als één van de beste ganzengebieden 
van Nederland. “Waar nu het kijkpunt ligt, 
lag vroeger een haven”, vertelt Kuiper. “’s 
Zomers was het soms een drukte van belang. 
Er lagen dan meer dan zeventig boten, al
lemaal recreatievaart. Toen de haven dicht 
ging, zijn de boten verplaatst naar Nieuwe 
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Elke nieuwe Beschermer krijgt als welkomstgeschenk de nieuwe 
Dubbel DVD met de mooiste Pronkjewailtjes over 2012 

stuur deze coupon in een envelop naar:

Het Groninger Landschap, Antwoordnummer 125, 9750 WX Haren. 

Postzegel mag, maar hoeft niet. 

naam

adres

Postcode

Woonplaats

handtekening

o  ja, ik wil beschermer worden voor minimaal

     € 20,– per kalenderjaar

o  ja, ik wil beschermer worden voor het leven

     € 350,– 
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Statenzijl.” Daar dobbert nu ook Kuipers 
boot, waarmee hij over de Dollard vaart. Be
halve enkele restanten van de oude steigers 
is van de haven niets meer over. De vaargeul 
is volledig dichtgeslibd. Elke vloedstroom 
voerde een nieuw laagje slib aan. Tegen
woordig kunnen we er zelfs lopen. 

Slib
Opslibbing was hier altijd een probleem, 
blikt Kuiper terug. Als sluiswachter 
moest hij de geul vaak om de twee weken 
uitbaggeren. Door de opslibbing moest 
de sluis uiteindelijk zelfs dicht, omdat 
het water niet meer kon worden geloosd. 
In 1990 sloot Kuiper definitief de deuren. 
De vaargeul werd verlegd naar Nieuwe 
Statenzijl. De sluis werd gesloopt, de 
zeedijk doorgetrokken. Bij de dijk verrees 
een kunstwerk, gemaakt van gebruikte 
zandzuigerbuizen. Kunstenaar Arie Berkulin 
zette de pijpen fier rechtop. Ook op andere 
plaatsen in Nederland creëerde Berkulin 
grote kunstwerken van bouwmaterialen.
Kuiper vindt het jammer dat de sluis 
is afgebroken. Geregeld gaat hij naar 
Noordpolderzijl. Daar ligt de haven er nog 
steeds, net als de sluis. In de voormalige 
sluiswachterswoning zit sinds jaar 
en dag het bruincafé ’t Zielhoes. “In 
Noordpolderzijl zijn de oude sluisdeuren 

nog zichtbaar”, vertelt Kuiper, enigszins 
nostalgisch. “Dat vind ik mooi.”

Andere kwelderroutes
Ook bij Noordpolderzijl kunnen mensen 
sinds kort de kwelder op. Daar ligt één van 
de andere kwelderroutes. Rechts van de 
haven is met paaltjes een korte rondwande
ling uitgezet van circa zeshonderd meter 
lang. Wie een langer stuk over de kwelder 
wil lopen, kan terecht op de kwelders van de 
familie Sijpkens. Helemaal aan de west
zijde van de Groningse kwelders, boven de 
Westpolder tegen het Lauwersmeergebied 
aan, ligt daar een nieuw kilometerslang 
laarzenpad. 
Lopen over de kwelder is een bijzondere 
ervaring. Wat vanaf de dijk nog een egale 
vlakte leek, blijkt te bestaan uit verschillen
de plantensoorten: melkkruid met haar klei
ne paarse bloemetjes, alsem met de typische 
frisse geur en zilverschoon met haar gele 
bloemen. Deze planten weten te overleven 
op een barre plek, waar het altijd zout is, 
hard waait en beschutting ontbreekt. In het 
slik zijn ontelbare pootafdrukken te zien, 
van plevieren, tureluurs, bergeenden, en 
van andere vogels die het wad afstruinen 
op zoek naar eten. Al lopende voel je de zee. 
Zeker wanneer je bijna uitglijdt over een 
stukje glibberig slik.
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Tekst Addo van der Eijk   Fotografie Alred Oosterman, Omke Oudeman

Uilenballen pluizen werkt als een magneet op kinderen. Dat braak
ballen scoren, ondervonden Trees Dik en Gielje Timmer tijdens 
een eerdere editie van het Midzomerfestival. “Het bleef het hele 
weekeinde druk bij onze kraam”, vertelt Timmer. “Heel fanatiek 
waren de kinderen bezig met het vinden van botjes, schedels en ka
ken. “Voor het komende Midzomerfestival bood de werkgroep aan 
voor de braakballen te zorgen. Na een snelle rekensom kwamen 
ze op tweeënhalfduizend stuks. Geen eenvoudige opgave, maar na 
diverse oproepen onder vrienden en via media, internet en twitter, 
stromen de zakken binnen. “Vrijwilligers van Het Groninger Land
schap hebben er al duizend verzameld”, zegt Dik. In Overschild, 
waar Timmer woont, zet ze het voorlopige resultaat op tafel: een 
stapel dozen met braakballen. Timmer: “Dit zijn er al behoorlijk 
veel. Maar genoeg is het nog niet” Dik pluist een braak uit elkaar. 
“Kijk, dit is een bovenkaak van een muis. Ik denk een veldmuis, het 
hoofdvoedsel van ransuilen. Met een zoekkaart kun je opzoeken 
welke muizensoort het is. Kinderen vinden dat prachtig. Spitsmui
zen zal je niet vinden. Ransuilen eten geen spitsmuizen. Die vind je 
wel in braakballen van kerkuilen.” 

Roestplaatsen
De beste plek om braakballen van ransuilen te vinden zijn roest

plaatsen. Als enige uilensoort in Nederland hokken ransuilen  
’s winters samen. “In de herfst komen ze bij elkaar”, vertelt Dik. 
“Dan overwinteren ze in groepen, vaak in hoge naaldbomen. In het 
voor jaar vliegen ze weer uit.” Haar tip: wil je ransuilen zien, kijk 
dan niet boven in de bomen, maar naar de grond. “Zie je ergens 
braakballen liggen, dan zit daarboven waarschijnlijk een ransuil. 
Maar wees voorzichtig. Verstoor de uilen niet. Het komt voor dat 
roestbomen worden gekapt. Samen met gemeenten proberen we 
deze bomen beter te beschermen.” 
Timmer en Dik zijn begaan met de Groningse ransuilen. De uil 
hield hen bezig, vanaf het moment dat er één in hun tuin zat. 
Timmer: “Ik hoorde buiten gegil. Toen zag ik een jonge uil vliegen. 
Meteen was ik gefascineerd.” “Alle uilen zijn mysterieus, maar de 
ransuil steekt er ver bovenuit”, vult Dik aan. 
Omdat in Groningen nog geen werkgroep bestond, richtten ze er 
zelf een op. Dik: “Over ransuilen is weinig bekend. Het gaat niet 
goed met de ransuil, maar hoeveel uilen er precies leven in Gronin
gen weten we niet. Daarom zetten we een inventarisatie op.” 
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ALLE bALLEn VERzAMELEn!
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Telling roestplaatsen 

Om de Groningse ransuilenpopulatie in 

kaart te brengen, roept de Werkgroep 

Ransuilen Groningers op roestplaatsen 

door te geven. “We krijgen steeds meer 

meldingen binnen” zegt Timmer. “Afgelo-

pen winter zijn 433 uilen geteld op maar 

liefst zeventig roestplaatsen. Daarvan zijn 

er zestien nieuw. Op een roestplek zitten 

gemiddeld zo’n zes ransuilen.” Op de site 

www.ransuileningroningen.nl staat een 

kaart, waarop alle meldingen te zien zijn. 

De exacte locaties zijn niet te herleiden. 

“We zijn daar voorzichtig mee in verband 

met verstoring.” 

Tweeënhalfduizend braakballen. Zoveel gaan er 
doorheen tijdens het Midzomerfestival, op 22 
en 23 juni in Buitenplaats Reitdiep in Noorder-
hoogebrug. Braakballen pluizen blijkt elk jaar een 
succesnummer. Trees Dik en Gielje Timmer van 
de Werkgroep Ransuilen zetten een zoektocht op 
touw om de enorme berg uilenballen te verzame-
len. 

Trees Dik (l.) en 

Gielje Timmer

Tweeënhalfduizend braakballen. Zoveel gaan er 
doorheen tijdens het Midzomerfestival, op 22 
en 23 juni in Buitenplaats Reitdiep in Noorder-
hoogebrug. Braakballen pluizen blijkt elk jaar een 
succesnummer. Trees Dik en Gielje Timmer van 
de Werkgroep Ransuilen zetten een zoektocht op 
touw om de enorme berg uilenballen te verzame-
len. 



Er valt veel te genieten voor vogelaars, wandelaars en andere 
natuurliefhebbers, op en langs de Eems-Dollard. En dan te 
bedenken dat het merendeel van het leven in dit ecosysteem zich 
onder water bevindt. Zo is de Dollard een belangrijk opgroei- en 
trekgebied voor veel vissoorten. Peter Paul Schollema van het 
Waterschap de Hunze en Aa’s weet hier alles van. Hij monitort 
vissen die hun weg vinden van zoet naar zout en andersom en de 
obstakels die ze tegenkomen.

van vogelhut De Kiekkaaste zoveel ge
beurt op natuurgebied, dat vanaf de fraaie 
uitkijkpost niet is waar te nemen. Want 
zelfs op momenten wanneer het magertjes 
is gesteld met de aanwezigheid van vogels, 
zou het zo maar kunnen zijn dat het druk is 
onder water. Terwijl een harde oostenwind 
grip probeert te krijgen op het vistuig, laten 
Schollema en sluisbeheerder Huib Moret 
het kruisnet voor de spuisluis zakken. “En 
nu maar wachten.”

Doolhof
De sluis bij Nieuwe Statenzijl is één van de 
plaatsen waar diadrome (trekkende) vis

“Je had hier maandag moeten zijn”, zegt Pe
ter Paul Schollema, terwijl hij over de reling 
hangt van de spuisluis bij Nieuwe Staten
zijl. “Er was een bruinvis onder de sluis aan 
het jagen op spiering en stekelbaars. Hij 
is hier wel een uur bezig geweest en een 
stukje verderop zat een zeehond achter de 
visjes aan.”
Nu ligt de waterstroom er rustig bij. Het 
gekleurde water van de Westerwoldse Aa 
stroomt door de sluis de Dollard in. “We 
laten zo wel een netje zakken”, zegt Schol
lema. “Dan kun je met eigen ogen zien dat 
er van alles gebeurt onder water.”
Het is bijna ironisch, dat op een steenworp 

soorten van zout naar zoet water kunnen 
trekken en omgekeerd. De lijst van trek
kende vissen is de afgelopen honderd jaar 
een stuk korter geworden, met het verdwij
nen van soorten als de elft, de Atlantische 
zalm en de Atlantische steur. Nog steeds 
echter, vinden verschillende vissoorten via 
de sluizen en vistrappen langs de oevers 
van de EemsDollard, een doorgang naar 
zoete paaiplaatsen of een zoet foerageerge
bied. Schollema: “Bij proefbemonsteringen 
bestaan de vangsten vooral uit driedoor
nige stekelbaars en spiering, die in zoet 
water kuitschieten, en glasaal, die in zout 
water is geboren en in het zoete water 

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Peter Paul Schollema, Albert Jan Scheper, Omke Oudeman
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Werken aan vistrek 
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Werken aan vistrek 



De rivierprik

De rivierprik komt in Nederland niet algemeen voor. Zo zijn er maar 

een paar paaiplaatsen bekend in de beken en rivieren in ons land. Eén 

van die plekken ligt in de Drentse Aa. Deze beek is daarom als speciaal 

beschermd Natura 2000-gebied aangewezen voor deze soort. Om de 

rivierprik goed te kunnen beschermen is kennis over trekgedrag en 

verspreiding erg belangrijk. Dit geldt voor zowel de volwassen prikken 

als voor de jonge larven die in de beekbodem leven. 

Waterschap de Hunze en Aa’s heeft een uitgebreid onderzoeks-

programma voor deze soort opgezet. Dit wordt uitgevoerd in samen-

werking met het onderzoeksinstituut Imares, Staatsbosbeheer en 

de hengelsportfederatie Groningen Drenthe. Het onderzoek bestaat 

uit twee onderdelen: een onderzoek naar de verspreiding van de 

rivierpriklarven in de beek en een onderzoek naar het trekgedrag, met 

gezenderde rivierprikken.

Bij het larvenonderzoek worden er met behulp van een bodemhap-

per monsters van de beekbodem genomen. De onderzoekers kijken 

vervolgens hoeveel larven in het monster zitten. Dit geeft belangrijke 

informatie over de aantallen priklarven in de beek en over het paaisuc-

ces in de verschillende jaren. 

Het tweede onderzoek kijkt naar de migratie van rivierprikken door de 

kanalen. Hiervoor zijn bij de zeesluizen in Delfzijl volwassen rivierprik-

ken gevangen door de beroepsvissers Westerhuis. De prikken worden 

gevangen tijdens de intrek die van november tot februari plaatsvindt. 

Eenmaal gevangen worden de rivierprikken voorzien van een kleine 

zender. Doordat op negentien plaatsen langs de route van Delfzijl tot 

de Drentse Aa ontvangers zijn geplaatst, kunnen de rivierprikken wor-

den gevolgd op hun reis naar de paaigebieden. Hiermee is het mogelijk 

te beoordelen of de aangelegde vispassages wel goed functioneren. 

Het valt zo ook na te gaan of er vissen zijn, die de weg kwijtraken in de 

onnatuurlijke stadsgrachten van de stad Groningen. De verzamelde 

informatie leert de waterbeheerder over het functioneren van vismi-

gratieroutes. 

De larven van de prik leven drie tot vier jaar in de bodem van bovenlo-

pen van beken en rivieren. Ze leven daar van eencellige wieren, algen 

en andere kleine organismen. Na deze periode veranderen ze in een 

zoutwatervis en begint hun trek naar zee. Tijdens de trek eten ze niet. 

Eenmaal in zee aangekomen, parasiteren ze op soorten als haring en 

sprot door zich met hun mondschijf vast te zuigen aan deze vissen. 

Na een paar jaar zijn de prikken paairijp. In de winterperiode trek-

ken ze naar de beken om zich voort te planten. De mannetjes maken 

nestkuilen waarin de vrouwtjes de eitjes leggen, die het mannetje 

bevrucht. Na het paaien sterven de volwassen dieren en begint de 

cyclus opnieuw. 

Bron: Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe

HET GRONINGER LANDSCHAP25

‘ h e t  h e e F t  W e i n i g  n u t  D e  D e u r  o P e n  t e  Z e t t e n  a L s  h e t  h u i s  n i e t   K L a a r  i s ’

verder groeit. Later in het seizoen vangen 
we ook larven van botten en andere platvis
sen en verschillende jonge haringachtigen. 
Een bijzonder project is de rivierprik. Die 
hebben we al de ‘zalm’ van het Noorden ge
noemd. De rivierprik staat wat ons betreft 
symbool voor de vistrek in deze omgeving. 
We zijn deze soort dan ook uitvoerig aan 
het monitoren. In de Drentse Aa wordt deze 
soort nog wel aangetroffen. We hopen dat 
door alle inspanningen op het gebied van 
beekherstel de rivierprik ook weer terug
komt in riviertjes als de Ruiten Aa en de 
Hunze.”



volop stekelbaarzen in Breebaart

Het lijkt goed te gaan met de driedoornige ste-

kelbaarzen die door vanuit de Eems-Dollard 

het zoete water opzoeken. Ook bij de vispas-

sage in de Breebaartpolder was het spitsuur 

voor deze visjes, meldt Wubbo Kruit, die 

als vrijwilliger bij Het Groninger Landschap 

visbemonsteringen uitvoert. “Na het uitzet-

ten van de pomp vonden we in de vispassage 

duizenden stekelbaarzen die op weg waren 

naar het zoete water. En ook in de cascade 

die de vis verder begeleid was nauwelijks nog 

ruimte voor meer stekelbaarzen. Vergeleken 

met vorig jaar kun je wel spreken van een 

explosieve toename.”

Kruit voert twee keer per week bemonsterin-

gen uit. In de zomer verwacht hij bij buiten-

gaatse bemonsteringen nog een gast waar het 

goed mee lijkt te gaan. “We merken de laatste 

jaren dat we steeds vaker zeenaalden vangen, 

als het water warmer wordt. Het lijkt erop dat 

dit langwerpige familielid van het zeepaardje, 

zich thuis voelt in de Eems-Dollard.” 

GOLDEN RAAND 02 26

De Nederlandse kant van de EemsDollard 
heeft een aantal doorgangen van zoet naar 
zout. Van oost naar west zijn dit: de sluis in 
Nieuwe Statenzijl, de doorgang in de polder 
Breebaart van het Groninger Landschap, 
gemaal Rozema in Termunterzijl en in 
Delfzijl: de scheepvaartsluis (Eemskanaal), 
het gemaal Duurswold en de oude spui
sluis (Eemskanaal). Bij het buurwaterschap 
Noorderzijlvest liggen de gemalen De Drie 
Delfzijlen en Spijksterpompen, die ook 
afwateren op de Eems. 
Met zoveel doorgangen is het niet gezegd 
dat trekvissen een vrije route vinden tussen 
zout en zoet. Daar is veel werk voor nodig, 
weet Schollema. “Het herstel van waterlo
pen begint al ver landinwaarts. Zo werken 
we hard aan het hermeanderen van de oude 
beeklopen. Vissen komen onderweg obsta
kels tegen, die we verwijderen of toegan
kelijk maken. Bovendien zijn rond steden, 
zoals onder andere Groningen, de waterlo
pen vertakt in een doolhof van grachtenen 
kanalen. Dat maakt het vinden van de juiste 
route naar de paaiplek een stuk lastiger 
voor trekvissen.”

Stekelbaarsjes
Mede dankzij financiële ondersteuning van 
het Waddenfonds, kunnen de noordelijke 
waterschappen werk maken van het creë
ren van vrije doorgangen voor trekvissen in 
de noordelijke provincies. Schollema: “De 
waterschappen  in NoordHolland, Fries
land en Groningen pakken de komende ja
ren een groot aantal vismigratieknelpunten 
aan. Hiermee worden de verbindingen tus
sen het Wad en het zoete achterland weer 
hersteld. Dit is een grote opgave; alleen al 
bij Waterschap Hunze en Aa’s worden er in 

het kader van onze visie vismigratie ’Van 
Wad tot Aa’ 130 knelpunten aangepakt. 
Tot nu toe zijn hiervan al 75 gerealiseerd. 
In 2015 zullen er ruim honderd zover zijn 
opgeknapt dat de vis er probleemloos langs 
kan.”
Schollema kijkt blij verrast wanneer hij na 
een aantal minuten het netje omhoogtrekt. 
Het is gevuld met een groot aantal kleine, 
zilverkleurige visjes. “Dat moet wel een 
record zijn”, roept hij naar de  zijn vismaat 
Moret. Het netje zit vol met driedoornige 
stekelbaarsjes. De visjes zijn dik van de kuit 
en haastig op weg naar de beken en sloten 
waar ze paaien. Schollema: “Het driedoor
nige stekelbaarsje is een bijzonder visje. Na 
een paar uur in het zoete water verkleuren 
de mannetjes al van zilverkleurig naar fel 
rood en blauw. De vrouwtjes maken een 
nestje van takjes waarin ze kuit schieten. 
Het mannetje jaagt vervolgens het vrouwtje 
en zichzelf door het nestje om de eitjes te 
bevruchten.”
Bij een nadere inspectie ontdekt Schollema 
ook een paar tiendoornige stekelbaarsjes 
en een aantal jonge spieringen. “Je vangt 
hier meestal ook glasaaltjes. Bij bemonste
ringen van het visvriendelijke sluisbeheer 
hebben we er wel eens 14.000 in een tij 
geteld. Dat is een groot aantal, maar het valt 
in het niet bij de aantallen alen die vroeger 
het zoete water optrokken om daar op te 
groeien. Het gaat zeker nog niet goed met 
de paling. En met alleen het aanleggen van 
vispassages zijn we er zeker niet. Want voor 
paling en alle andere trekvissoorten geldt 
dat ook het leefgebied goed in orde moet 
zijn. Het heeft immers weinig nut de deur 
open te zetten, als het huis nog niet klaar 
is.” 

ruim baan voor vissen

Op de website van het waddenfonds project 

‘Ruim baan voor Vissen’ www.ruimbaanvoor-

vissen.nl is een overzichtskaart opgenomen 

die alle Noordelijke vismigratieknelpunten 

weergeeft. Naast aanvullende informatie over 

vismigratie en leefgebied herstel kan hier ook 

de voortgang van het oplossen van knelpun-

ten gevolgd worden.

Peter Paul Schollema 

met een kruisnet vol 

met stekelbaarzen

Vispassage 

Breebaart



Er wordt nauwelijks meer beroepsmatig gevist op de EemsDollard. 
Toch is de visserij altijd bepalend geweest voor het leven rond dit 
water. Veel gezinnen waren afhankelijk van de vis en garnalen die 
dit rijke gebied opleverde. Eén familie is nog maar actief. Vader en 
zoon Westerhuis zijn de laatste vissers die hun netten hier mogen 
zetten. Epko senior nam de zaak over van zijn vader. Zelf bevist hij 
de EemsDollard sinds de jaren ’60. “In die tijd verkochten we de 
vangst langs de deuren”, vertelt hij. “Dat was een vast ritueel waar 
de mensen in de buurt op rekenden.” 
Verschillende vismethoden zijn de revue gepasseerd gedurende de 

Vissen is één van de beroepen die traditiegetrouw in de 
Eems-Dollard werden uitgeoefend. De dagen dat tientallen 
vissersschepen op garnalen visten liggen lang achter ons. Nog 
één vissersfamilie mag netten zetten op de grens tussen Eems 
en Dollard. De vissersfamilie Westerhuis en Jaap Vegter van de 
stichting Geïntegreerde Visserij, vertellen over het vissen van 
toen, nu en de toekomst.

“DE bijVAngSt gAAt ALtijD 
OnbEScHADigD tERug”

e P K o  e n  e P K o  W e s t e r h u i s :  b e r o e P s v i s s e r s  o P  D e  D o L L a r D

loopbaan van Westerhuis en later die van zijn zoon Epko junior. 
Het langst viste hij op garnalen, dertig jaar maar liefst. Wester
huis senior: “De garnaalstand was altijd erg goed. Dat wisten meer 
vissers. Op een gegeven moment viste een vloot van 22 schepen 
in de EemsDollard op garnaal. En ook de visserij veranderde. 
Wij moesten na één tij weer naar de wal, omdat we de vangst niet 
langer konden goedhouden. Eind jaren ’70, begin jaren ’80 kwamen 
er schepen met een koelinstallatie aan boord. Die konden dagen 
achter elkaar doorvissen. Je merkte dat de vangsten hierdoor terug
liepen.”

Tekst Jeroen Schoondergang   Fotografie Omke Oudeman, Hanneke Punter - Stichting Geïntegreerde Visserij, KINA

Haven van Termunterzijl
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kuilvisserij
De enorme visdruk op garnaal deed Westerhuis besluiten zich 
volledig te gaan richten op de binnenvisserij. “We hadden nog een 
goede besomming met het garnaalschip, maar de visserij stond me 
niet meer aan. Als wij op maandag begonnen met vissen, vingen 
we in de eerst trek meer dan de hele rest van de week. Dat zegt wel 
iets over de druk die de vissers uitoefenden op het leefgebied van 
de garnalen en de vis. Bovendien werd er steeds vroeger begonnen 
en langer doorgevist, ook in de perioden dat er veel jonge platvis 
in de EemsDollard was. Wij begonnen altijd rond augustus. Dan 
waren de meeste kleine platvisjes alweer vertrokken.”
Hoewel Westerhuis met de binnenvisserij op paling een goede 
boterham wist te verdienen, kroop het bloed toch waar het niet 
gaan kan. Bovendien wist hij dat hij, met de paling in zwaar weer, 
op zoek moest naar een duurzaam alternatief. De EemsDollard 
was ondertussen verboden gebied geworden voor de garnaalvis
sers. Westerhuis had nog wel toestemming op de grens van Eems 
en Dollard met een kuil te vissen. “De ankerkuil en staande kuil 
zijn visvriendelijke vistuigen”, zegt hij. “Bij het keren van het tij, 
van opkomend naar afgaand, plaatsen we de kuil, een net met een 
diepe zak, aan palen of aan de ankerlijn van het schip. Zodra het eb 

vissen voor de wetenschap 

Een belangrijke taak voor de kleinschalige vissers die zijn aan-

gesloten bij de stichting Geïntegreerde Visserij, is het uitvoeren 

van visbemonstering in opdracht van natuurbeschermingsor-

ganisaties en de overheid. De Epko’s Westerhuis en Jaap Vegter 

vinden het logisch dat zij als visser hiervoor worden ingezet. 

“Niemand weet precies wat er onder water gebeurt”, zegt Jaap. 

“Maar als visser zit je er toch het dichtste bij. Waarom dus niet 

onze vistuigen gebruiken voor het vangen en daarna meten en 

tellen van vissen?” 

Ook in de binnenvisserij is het goed dat deze organisaties 

samenwerken met beroepsvissers, vindt Westerhuis Senior: 

“We maken de teruggang van de palingstand van dichtbij mee. 

Bovendien zien we dat er voor de paling onneembare obstakels 

zijn op hun weg naar zee, waar ze paaien. Als visser denk ik 

graag mee over manieren om de geslachtsrijpe aal naar zee te 

brengen.”

schouder aan schouder

Hoewel ideeën van natuurbeschermers en beroepsvissers soms 

botsen, denkt Vegter dat vooral de kleinschalige vissers veel 

gemeenschappelijke belangen hebben met de natuurbescher-

mingsorganisaties. “En dat is niet iets van de laatste jaren. Begin 

jaren ’90 hebben we samen met natuurbeschermers geprotes-

teerd tegen lozingen in de Waddenzee. We trokken veel samen 

op en stelden gezamenlijk ook bezwaarschriften op. Als vissers 

leven we van een gezonde zee. Je oogst, dus je hebt een directe 

betrokkenheid bij een duurzaam gezond milieu. Daarom hebben 

we elkaar nodig. Zonder Waddenvereniging bijvoorbeeld, zou nu 

een groot gedeelte van het gebied waar we nu vissen, zijn inge-

polderd. Als vissers en natuurbeschermingsorganisaties moeten 

we schouder aan schouder staan voor een betere wereld. Samen 

kunnen we zoveel meer bereiken dan alleen.”

www.geintegreerdevisserij.nl

Vlnr: De Epko’s Westerhuis en Jaap Vegter
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is halen we het net op. Doordat we passief vissen wordt de vis niet 
doodgedrukt tegen de mazen. De bijvangst kan dan ook voor het 
grootste gedeelte onbeschadigd worden teruggezet. Bovendien vis
sen we maar één tij per etmaal. De visdruk is dus minimaal.”

Spiering
Jaap Vegter, van de stichting Geïntegreerde Visserij, is aangescho
ven. Deze organisatie bestaat uit een groep vissers, die een klein
schalige visserij met toekomstperspectief nastreven, vanuit de 
waddenhavens. “De vangst met de kuilvisserij hier, bestaat vooral 
uit spiering”, zegt Vegter. “Dat is een visje dat vroeger veel op het 
menu stond, maar nu in de vergetelheid is geraakt. De gevangen 
spiering wordt nu voornamelijk geëxporteerd en dat is jammer. Het 
is een heerlijk visje, dat ook nog eens eenvoudig is te bereiden.” 
Westerhuis senior knikt. “Gewoon de kopjes eraf en de visjes in de 
boter bakken. Je weet niet wat je proeft.”
Vegter ziet het wel voor zich. Een plek aan de haven van Termunter
zijl waar mensen die na bijvoorbeeld een dag struinen in het gebied 
van het Groninger Landschap, kunnen genieten van het lekkers dat 
dit mooie water heeft te bieden. “Volgens mij maakt het proeven 
van de omgeving, de ervaring van deze regio nog rijker.”

Boven: de TM9, het 

schip van Westerhuis

Onder: spiering
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Speciaal voor Beschermers van Het 
Groninger Landschap open de Coenders
borch op 22 september de deuren. De 
bezoekers kunnen dan zelf polshoogte 
nemen van de ingrijpende veranderin
gen die gaande zijn in de borg, die nog 
tot 1 juli 2013 is verhuurd. Er zal een 
rondleiding plaatsvinden en bezoekers 
worden op de hoogte gesteld van de 
plannen die Het Groninger Landschap 
met de borg heeft. 
Het is de bedoeling dat de borg publieks
toegankelijk wordt gemaakt. Doordat het 
voorhuis van de borg bewoond werd was 
dit niet te bezichtigen. Alleen de aange
bouwde schuur was open voor publiek. 
Daar was het landbouwmuseum  

’t Rieuw gevestigd. 
Sinds het project revitalisering Coen
dersborch is gestart, heeft het museum 
een nieuw onderkomen gekregen in 
de boerderij aan de Oudeweg 17, naast 
de borg. Deze verhuizing is slechts de 
eerste stap in een langdurig restaura
tieproces van de boerderij. De schuren 
worden geschikt gemaakt voor het 
exposeren van de voorwerpen die de 
landbouwgeschiedenis van het Wester
kwartier weergeven. Het voorhuis heeft 
als bestemming erfoedlogies gekregen 
en wordt dus verhuurd aan vankantie
gangers. Houd voor actuele informatie 
over bezoektijden  www.groningerland
schap.nl in de gaten.

Komende zomer produceert ’t Woud Ensemble 

toneel op locatie onder de titel Zomergasten. 

Een vrije bewerking van Maxim Gorki’s Zomer-

gasten en de eenakter van Anton Tsjechov: 

Zwanenzang. Met de werken van deze twee 

Russische meesterschrijvers wordt op het borg-

terrein van Ewsum bij Middelstum het Noord-

Nederland Rusland jaar gevierd. 

De voorstellingen zijn op vrijdag 13 en zaterdag 

14 september om 19.30 uur en op zondagmiddag 

15 september om 15.00 uur. Locatie: borgterrein 

Ewsum, Oosterburen 1 9991 NB Middelstum

De entreeprijs bedraagt € 23,50. Voor Bescher-

mers van Het Groninger Landschap is de prijs  

€ 20,–. Bezoekers jonger dan 16 jaar betalen  

€ 12,50. 

extra korting voor golden raand-lezers

Lezers van Golden Raand kunnen tot  

15 augustus extra korting krijgen. Zij hoeven 

tot die datum maar € 17,50 te betalen voor 

entreekaarten. Deze kaarten zijn beperkt 

en  tijdelijk verkrijgbaar. Stuur een mail naar 

kassa@woudensemble.nl om in aanmerking te 

komen voor deze actie.

www.toneeloplocatie.nl  

ZOMergasTen in 
ewsuM

cOEnDERSbORcH VOOR één kEER OpEn 
VOOR bEScHERMERS
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EEMSExpEDitiE MEt DE bOScHWAD   

Op Zondag 28 juli organiseert de Waddenvereniging samen met Het 
Groninger Landschap een expeditie op de Eems. Het kleine passagiersschip 
De Boschwad vertrekt vanuit de haven in Termunterzijl. Na een uur varen 
komt De Boschwad aan op de zandplaat HondPaap, om daar droog te vallen. 
Deze plaat ligt middenin het gebied in de Eems dat jarenlang onderdeel 
is geweest van een ‘grensconflict’ tussen Nederland en Duitsland. Onder 
leiding van een werelderfgoedgids wordt de plaat verkend. Iedereen mag 
meehelpen met het voorttrekken van het sleepnet, waarna de gids uitleg 
geeft over de vangst en over de slimme trucs die de dieren hebben bedacht 
om te kunnen overleven in zo’n dynamische omgeving als het Werelderfgoed 
Waddenzee.
Het is indrukwekkend om vanaf deze weidse zandplaat de twee verschillende 
kanten van de Eems te bekijken. De plaat is één van de weinige plekken in de 
omgeving waar nog zeegras groeit. Kenmerkend voor de Eems zijn de twee 
geulen die aan beide kanten van de zandplaat lopen. De werelderfgoedgids 
belicht naast de natuur ook de effecten van industrie en scheepvaart. De gids 
legt uit hoe de Waddenvereniging zich samen met andere natuurorganisaties 
al jarenlang inzet voor het behoud van dit unieke stukje Waddenzee.
Trek niet uw mooiste kleren aan en neem een handdoek en extra set kleding 
mee voor na afloop van deze tocht. Denk ook aan geschikt schoeisel. 
Surfschoentjes of gympies zijn het beste. Koffie, thee en een eenvoudige 
lunch zijn bij de prijs inbegrepen. 

Zondag 28 juli van 8.15 – 14.15 uur
Vertrekpunt: haven Termunterzijl
Maximaal aantal deelnemers: 55

Kosten
•	 Leden	Waddenvereniging	/	Beschermers	Groninger	Landschap:	€	34,–
•	 Niet-leden:	€	39,–
•	 Kinderen	tot	12	jaar:	€	29,–

wOrD vrijwilliger 

Stichting Het Groninger Landschap werkt met 

steun van ruim 300 vrijwillig medewerkers.  

Onze medewerkers werken met een grote 

vrij heid en eigen verantwoordelijkheid. Ze 

be mensen bezoekerscentra, bepalen de 

acti viteiten, verdelen de taken onderling en 

ondersteunen de beheerders bij monitorings-

werkzaamheden. Daarvoor maken ze jaar-

plannen en vragen er de budgetten voor aan. 

Deze constructie van zelfstandige teams, met 

een eigen bestuur, is uniek.  De teams zijn 

onderverdeeld naar de verschillende gebieden.

Meer weten of het vrijwilligerswerk bij Het 

 Groninger Landschap? Neem dan contact op 

met Siemie Zandvliet, telefoonnummer: 

050- 313 59 01, e-mail: s.zandvliet@

groningerlandschap.nl
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Slootjesexcursie voor de jeugd op het landgoed Ennemaborgh 
Tijd: 13.00 – 14.30 uur. Vertrekpunt: Koetshuys Ennemaborgh, Hoofdweg 
96, 9681 AJ in Midwolda. Aanmelden: info@groningerlandschap.nl of bel: 
050-5892714. Vanaf 7 jaar.

We komen samen in het Koetshuys op het landgoed Ennemaborgh 
in Midwolda. Jullie krijgen daar emmertjes, netjes en allerlei andere 
spulletjes. Aan de waterkant gaan we op zoek naar planten en dieren, 
die het waterleven zo boeiend maken. Misschien vinden we wel sala
manders, kikkers of schrijvertjes. Kom allemaal een slootjes diploma 
halen! Trek laarzen en oude kleren aan.

          

          

Voor alle natuurliefhebbers, wandelaars, fietsers, vogelspotters, molenliefhebbers 
en kinderen die actief de natuur in willen: uilenballen willen pluizen, nestkasten 
controleren, of met netjes willen zien wat er in sloten leeft en groeit, organiseren 
de vrijwilligersteams van Het Groninger Landschap activiteiten en evenementen. 
Op de www.groningerlandschap.nl is een compleet overzicht te vinden. De laatste 
veranderingen worden hier bijgewerkt en de routebeschrijvingen zijn er te downloaden. 
Hieronder een selectie van de activiteiten. Alle molens van Het Groninger Landschap 
zijn open voor publiek.

E
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Slootjesexcursie 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur. Vertrekpunt: Buitenplaats Reitdiep, Wolddijk 103 
Noorderhoogebrug, Groningen.

Weet jij wat voor diertjes er in de sloot leven? We gaan ze zoeken 
met een schepnetje en daarna bekijken onder een vergrootglas. Met 
behulp van zoekkaarten proberen we erachter te komen wat de naam 
van het beestje is.

Vleermuizen van de Lettelberterpetten
Tijd: 21.00 – 00.00 uur. Vertrekpunt: Hooilanden 12, Lettelbert

Met behulp van batdetectors gaan we op zoek naar vleermuizen. 
In het Leekstermeergebied kun je soorten aantreffen als de rosse 
vleermuis, dwergvleermuis, laatvlieger, baardvleermuis en water
vleermuis. De gids vertelt over de verschillen en hoe je ze kunt 
herkennen. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Neem stevige 
 wandelschoenen mee.

ZOnDag 16 juni

ZaTerDag 29 juni 

vrijDag 5 juli

ZOnDag 21 en wOensDag 24 juli

Wandeling door het Westerkwartier
Tijd: 14.00 – 15.30 uur. Vertrekpunt: Bolmeer 4, Zevenhuizen

Het Groninger Landschap organiseert deze excursie in samenwerking 
met Vredewold/De Schutse. In het zomerse bos gaan we op zoek 
naar o.a. zonnedauw en veenbes. Bij mooi weer zoeken we ook naar 
vlinders en libellen. Dit bos was ooit in het bezit van de familie 
Niemeijer, die hun fortuin hebben vergaard in de tabak, koffie en 
thee. Het werd gebruikt voor hun houtproductie. De Niemeijers 
woonden hier in hun zomerhuis. Trek laarzen en oude kleren aan.
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Eendenkooi Nieuw Onrust
Tijd 10.00 – 11.00 uur. Vertrekpunt: waterschapsgebouwtje na huis-
nummer 24, Hornhuizen

Rondleiding door de eendenkooi Nieuw Onrust. Deze kooi werd 
gegraven in 1897 en behoorde toe aan boerderij Nieuw Onrust. De 
kooi werd aangelegd op een stuk laaggelegen grond, dat ongeschikt 
was voor landbouw. In Nederland zijn verschillende typen kooien. 
Groninger kooien zoals Nieuw Onrust zijn afgeleid van het Friese 
type. Het belangrijkste kenmerk hiervan zijn de aaneengesloten rie
ten matten langs de vangpijpen. Bij andere typen staan die matten 
schuin achter elkaar en verspringen ze telkens. Nieuw Onrust ligt 
vlak bij zee en is een zogenaamde zeekooi. Neem laarzen of stevige 
wandelschoenen mee.

ZaTerDag 17 augusTus 

Themawandeling: 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 
nectarplanten 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 om de planten en vlinders in dit gebied te 
bestuderen.
Als het weer roet in het eten gooit en de vlinders verstek laten gaan, 
zullen we tijdens de wandeling meer aandacht besteden aan het 
landschap en aan de dieren die er leven.

Kijk voor de openingstijden van onze molens op 
www.groningerlandschap.nl

ZOnDag 18 augusTus

MOlens

Spannende zomergeluiden in Meerwijck
Tijd: 21.30 – 23.00 uur. Vertrekpunt: parkeerplaats Strandweg 
 Kropswolde

In het bos bij strandpaviljoen Meerwijck gaan we op zoek naar span
nende geluiden. We proberen erachter te komen wie die geluiden 
maken. Daarvoor hebben we een nachtkijker en een batdetector mee.

ZaTerDag 29 juni, 20 juli, 10 en 31 augusTus
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Fluisterboot De Doeker
Tijd: 14.00 – 15.30. Vertrekpunt Paviljoen/Jachthaven De Leine,  
Meerweg 62, Kropswolde

Tijdens een tocht van anderhalf uur vertelt een gids over het Zuidlaar
dermeer. We gaan ook aan land om een bezoek te brengen aan één van 
de vogelkijkhutten. Reserveren is niet nodig, maar vol is vol.
Kosten: € 6,– voor beschermers en kinderen, € 7,50 voor nietBescher
mers.

ieDere wOensDagMiDDag T/M 4 sepTeMBer

www.groningerlandschap.nl



Bruinvis Kemphanen

Purperreiger

Middelste bonte

specht

bruinvis
De zeehond is niet het enige zeezoogdier dat met enige regelmaat 
de EemsDollard bezoekt. Op verschillende plaatsen zijn dit 
voorjaar bruinvissen gesignaleerd in de dollard. Deze kleinste 
walvisachtige komt vrij algemeen voor in de Noordzee en 
Waddenzee. Hij wordt echter niet bijzonder vaak dicht onder 
de kust waargenomen. De gesignaleerde bruinvissen deden 
waarschijnlijk hun voordeel met de grote aantallen driedoornige 
stekelbaarzen, die op weg zijn naar hun paaiplaatsen in het zoete 
water. Zo was voor de sluizen van Nieuwe Statenzijl, op een 
steenworp afstand van de vogelkijkhut De Kiekkaaste, een bruinvis 
lange tijd actief aan het jagen.

Middelste bonte specht
In het overbos in Slochteren is een middelste bonte specht 
waargenomen. Deze spechtensoort is vooral in het noorden van 
het land een zeer zeldzame waarneming. Het ziet er echter naar uit 
dat de middelste bonte specht een opmars naar NoordNederland 
maakt. Na eerst voornamelijk in het zuiden en zuidoosten te zijn 
waargenomen, vestigde deze vogel zich ook in Twente. Het lijkt 
erop dat de ouder wordende bossen in het Noorden een groeiende 

aantrekkingskracht uitoefenen op de middelste bonte specht. 
Uiterlijk vertoont de middelste bonte specht veel overeenkomsten 
met de slechts iets grotere en algemeen voorkomende grote bonte 
specht. De meest aansprekende verschillen zijn de kortere snavel 
van de middelste bonte specht en de kleine, lichte kop. 

kemphanen
Sinds de zomerpolders in februari onder water zijn gezet in de 
Oostpolder en de Onnerpolder, zijn het prachtige foerageer
gebieden en slaapplaatsen geworden voor grote aantallen 
steltlopers. Zo’n 1500 grutto’s en 290 regenwulpen hadden het 
gebied gevonden. Opmerkelijk waren ook de 300 kemphanen die 
de polder hadden opgezocht om er te eten en te rusten.

purperreiger
Rond het Zuidlaardermeer is een aantal keren een purperreiger 
waargenomen. Deze reigersoort is sinds de jaren ’70 in Nederland 
ernstig in aantallen teruggelopen. De laatste jaren lijkt het er echter 
op dat de purperreiger een opmars maakt. Purperreigers zijn iets 
kleiner dan de veel voorkomende blauwe reiger en hebben een 
verenkleed dat overwegend bruinrood is met een donkergrijze rug.
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Kemphanen

Purperreiger

Geoorde fuut Visarend
Sinds het voorjaar worden er met enige 
regelmaat twee visarenden gespot rondom 
het Zuidlaardermeer. Dit zou erop kunnen 
duiden dat een paartje net als vorig jaar, het 
gebied heeft uitgekozen om er de zomer 
door te brengen. 

geoorde fuut
De geoorde fuut doet in het Zuid laarder
meer gebied net als vorig jaar een gooi 
naar het predikaat ‘grootste broedkolonie 
van Nederland’. Dit voorjaar werden er ten 
minste 150 gezien. Naar verwachting gaat 
dit aantal nog omhoog. Vorig jaar omvatte 
de kolonie 129 broedende paren. 
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Zwarte sterns Witwangsterns

Hermelijn

zwarte sterns en witwangsterns
Begin mei streek een groep van 47 zwarte sterns neer in de 
Kropswolderbuitenpolder. In tegenstelling tot sternsoorten als 
noordse stern en visdief, is de zwarte stern een echte polder en 
moerasvogel. Vorig jaar vonden zes zwarte sternpaartjes er een 
ideale nestplek. Ook de witwangsterns zijn weer terug. Vorig jaar 
vormden 26 paartjes in de Kropswolderbuitenpolder, de grootste 
kolonie ooit in Nederland. Het zou mooi zijn als dit aantal dit jaar 
zou worden geëvenaard of overschreden.

Hermelijnen
Bij Nieuwe Statenzijl zijn regelmatig hermelijnen gesignaleerd. 
Deze kleine marterachtigen waren in vol winterornaat –witte vacht 
en zwarte staartpunt op jacht op hazen en ander klein wild. 
De hermelijn is na de wezel het kleinste roofzoogdier van Europa. 
Hermelijnen staan er bekend om dat zij op dieren jagen die groter 
zijn dan zijzelf. Ze doden hun prooi met een beet in de hals. 

zeearend
Zeearenden worden steeds vaker gezien in de provincie. Ook rond 
het Zuidlaardermeer is deze ‘vliegende deur’ meermalen gespot. In 
het vroege voorjaar werden er zelfs twee exemplaren gespot, op de 
rand van het ijs van het toen nog deels bevroren meer.

indische gans
De kwelders van de Dollard werden dit voorjaar gekleurd door 
Indische of streepkopganzen. Deze ganzensoort wordt aangemerkt 
als exoot. Ze maken veel deel uit van groepen foeragerende grauwe 
ganzen. De Indische gans leeft in het wild in Nederland, sinds een 
aantal exemplaren uit gevangenschap zijn ontsnapt. Ze weten zich 
goed te handhaven in het Nederlandse klimaat. 
De Indische gans komt oorspronkelijk uit Centraal Azië. Om bij de 
broedgebieden te komen steekt deze vogel de Himalaya over. Het is 
dan ook één van de hoogst vliegende vogelsoorten. Eén exemplaar 
werd zelfs op een hoogte van een dikke zeven kilometer waar
genomen.
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Zeearend

Indische ganzen

Colofon
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van sTiChTing 
heT  grOninger lanDsChap

het groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

vrienden maken het beschermingswerk 

mede mogelijk. op deze pagina staat een 

overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. en telkens lichten we  

er eentje uit. Deze keer is dat trustus 

capital management bv

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

vermogensbeheerder Trustus Capital 

 Management Bv is gevestigd in het Friese 

joure. waarom de connectie met het 

 groninger landschap? Directeur rob 

 visschedijk legt het uit.

Trustus Capital Management BV houdt zich 

bezig met vermogensbeheer voor particulie-

ren en ondernemingen. “We specialiseren 

ons in het investeren in opkomende markten, 

zoals India, Brazilië en Vietnam”, zegt direc-

teur Rob Visschedijk. “Daar onderscheiden 

wij ons toch wel mee als vermogensbeheer-

der.”

 Vermogensbeheer en natuurbescherming. 

Die link is niet een-twee-drie te maken, vindt 

Visschedijk. Toch vindt hij het ondersteunen 

van Het Groninger Landschap, niet meer dan 

logisch. “Het is een sympathieke club, die 

belangrijk werk doet. Ik kom uit het oosten 

van het land, maar woon tegenwoordig in de 

binnenstad van Groningen. Na mijn studie in 

Groningen heb ik eerst een tijdje in de Rand-

stad gewoond. De rust en de ruimte van het 

noorden van het land hebben ons toch weer 

naar Groningen gelokt.” 

Als fanatieke golfer besteedt Visschedijk zijn 

vrije tijd vaker op keurig gemaaide gras-

velden, dan in de ruige natuur. En af en toe 

maakt hij met zijn teckel een stevige wande-

ling door het Stadspark of de plantsoenen in 

de stad. Na een tochtje dat hij maakte met 

andere Vrienden van Het Groninger Land-

schap, zou dat wel eens kunnen veranderen. 

“We hebben met zijn alleen een fietstocht 

gemaakt langs de Dollard. Dat was een prach-

tige ervaring. Van het bezoekerscentrum De 

Reidehoeve zijn we naar Nieuwe Statenzijl 

gereden, naar de Kiekkaaste. Mijn vriendin 

zou er jaloers op worden. Zij gaat namelijk 

graag de natuur in om vogels te kijken.”

In het bedrijfsleven duikt steeds vaker de af-

korting MVO (Maatschappelijk Verantwoord 

 Ondernemen) op: het voeren van een bedrijf 

met gevoel voor de samenleving en het mili-

eu. “Wij rijden zelf tegenwoordig elektrisch”, 

zegt Visschedijk. “Vooral omdat het leuk is 

om iets nieuws te proberen, dat bovendien 

goed voor het milieu is.” Wereldwijd ziet 

Visschedijk dat veel grote ondernemingen 

steeds meer nadenken over een maatschap-

pelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Zelfs in 

opkomende marktlanden begint dat besef 

langzaam maar zeker door te dringen. Vis-

schedijk: “Dat gaat in landen als Vietnam, 

India en Pakistan zeker niet snel. Maar toch 

zie je dat er ook daar met kleine stapjes aan 

een betere wereld wordt gewerkt.”

TRUSTUS CAPITAL MANAGEMENT BV 
“MeT kleine sTapjes naar een BeTere werelD”

Directeur 

Rob Visschedijk


