Bourtange

In haar jubileumjaar vraagt Het
Groninger Landschap jou om hulp:

Samen stellen we
Groningse natuur veilig!
Een lustrum: dit jaar bestaat Het Groninger

beschermen, is door terreinen aan te kopen. Daarmee stellen

Landschap 85 jaar. Om ons jubileum te vieren,

we ze voor altijd veilig. Met dat doel zijn we opgericht.”

lanceren we het Groninger Natuurfonds. Een fonds
waarmee we heel gericht gronden aankopen en

De missie begon met kleine snippers: met een deel van

omtoveren tot nieuwe natuurparels. Om het voor

de schans bij Bourtange als eerste aankoop, gevolgd door

altijd te behouden en een concrete bijdrage te

een majestueuze eik in Ellersinghuizen. Twintig jaar later,

leveren aan herstel van biodiversiteit. “Vier het

in 1956, raakte de stichting op stoom met de aankoop van

jubileum mee en schenk de Groningse natuur

de Coendersborg in Nuis, gevolgd door de Ennemaborg

een cadeau met eeuwigheidswaarde”, zegt Marco

in Midwolda. Glastra: “Met de Dollard maakten we in de

Glastra, directeur van Het Groninger Landschap.

jaren zeventig een grote klapper. Meer dan vierduizend
hectare kregen we in één keer in beheer.” Het mooie

“Maar liefst 85 levensjaren telt de stichting dit jaar. Bejaard

is: alle natuurterreinen en monumenten liggen er nog

voor een mensenleven, maar nog altijd jong en energiek als

altijd verzorgd bij. Ze maken onze provincie bijzonder.

het gaat om onze oorspronkelijke missie. In 1936 gaven we

“De ervaring in de afgelopen 85 jaar heeft geleerd dat we

onszelf een opdracht: bescherm de waardevolle Groningse

natuur optimaal kunnen beschermen als we eigenaar zijn.

natuur, het landschap en het erfgoed. “Voor 8.319 hectare is

Onze natuurgebieden beheren we met visie, vervallen

dat gelukt”, stelt Glastra tevreden vast. “Onze historie maakt

monumenten knappen we op en blijven we goed

één ding duidelijk: de beste manier om natuur te

onderhouden.”
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Natuur beschermen

Driekwart boerenlandvogels verloren

Naast terugblikken, kijkt Glastra dit jubileum

Bijdragen aan het Natuurfonds is juist nu belangrijker dan ooit.

vooral vooruit. "Voor behoud, bescherming en

De biodiversiteit staat onder grote druk. Wereldwijd dreigen

ontwikkeling van onze natuur blijft aankopen

maar liefst een miljoen soorten uit te sterven. Glastra zag de

noodzakelijk." Voor het Groningen van nu én

Groningse biodiversiteit met eigen ogen achteruitgaan.

later. De afgelopen jaren zag Glastra meerdere

Als jochie van twaalf en gedreven vogelaar struinde hij rond de

aankopen stranden vanwege beperkte

stad Groningen. Patrijzen, veldleeuweriken, weidevogels: op het

financiële middelen. “Aankopen zijn kostbaar.

boerenland zag en hoorde hij ze volop. “Tot aan de stadsrand

Het geld ligt niet op de plank. Daarom moeten

van Groningen zaten tientallen grutto’s. In de provincie

we soms nee verkopen, wanneer partijen ons

broedden destijds honderden paren grauwe gorzen. Daar is

benaderen.”

niets van over. Dat gaat me aan het hart. We zijn ongelooflijk
veel kwijtgeraakt: een rijkdom aan vlinders, bloemen en

Om het aankopen kracht bij te zetten,

vogels. Sinds mijn jeugd is bijvoorbeeld driekwart van de

komt Het Groninger Landschap met iets

boerenlandvogels verdwenen. Dramatisch vind ik dat.”

nieuws: het Groninger Natuurfonds. Het
Groninger Landschap roept iedereen die de

Vooral het boerenland kreeg het zwaar te verduren.

Groninger natuur een warm hart toedraagt

Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw –

op om een steentje bij te dragen. “Een m

aangemoedigd door nationaal en Europees landbouwbeleid.

natuur aankopen, inrichten en beheren kost

Gelukkig bleef in de natuurgebieden de biodiversiteit

€7,50. Met €7,50 of een veelvoud daarvan

grotendeels overeind met aanzetten tot herstel. “Als jonge

kan iedereen bijdragen aan een concrete

vogelaar had ik nooit durven dromen dat op fietsafstand

natuuraankoop. Elke euro investeren we in de

van mijn huis zeearenden zouden broeden en zeldzame

aankoop van nieuwe natuur in de provincie

witwangsterns."
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Groningen. Dat garanderen wij”, legt Glastra
uit. Als bewijs van je bijdrage ontvang je

Binnen onze natuurterreinen krijgt de natuur de ruimte.

een certificaat. “Als mensen dat op onze site

Onze natuursuccessen laten zien hoe essentieel natuur-

aanvinken, houden we ze op de hoogte van

aankopen zijn. In het Groningse buitengebied blijft de druk

waar we het geld aan besteden. Dan weten

op de natuur verder toenemen. Windmolens en zonneparken

ze precies welke aankopen we met het

schieten als paddenstoelen uit de grond en dorpen en steden

Natuurfonds doen.”

breiden steeds verder uit. “Doen we niets, dan raken we steeds
meer biodiversiteit kwijt. We moeten natuur veiligstellen,
voordat het voor altijd verdwenen is", stelt Glastra.

‘De beste manier om
natuur voor altijd te
beschermen, is door
terreinen aan te kopen’
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Het Groninger landschap. Mooi dichtbij.

‘Elke m2 telt. Zodra wij op deze m2 eigenaar
zijn, staat de natuur voorop en gaat de
biodiversiteit met sprongen vooruit’
Lokaal het tij keren

een en ander op het oog. Een houtsingel, een deel van

Met gerichte aankopen wil Het Groninger Landschap

een oude wierde, een oeverwal van de Hunze in een oude

lokaal het tij keren. De natuurterreinen die hij in het vizier

slaperdijk. “Dit zijn parels die lokaal echt een verschil maken.

heeft, liggen buiten het Natuurnetwerk Nederland (NNN),

Neem de wierde van Feerwerd, waar we eind 2018 drie

dat vroeger de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) werd

hectare voor een vriendenprijs konden kopen. Als eigenaar

genoemd. “Laten we niet vergeten dat het NNN in de loop

beschermen en beheren we het land tot in lengte van jaren.

van de jaren fors is verkleind en wegbezuinigd”, benadrukt

Omwonenden zijn er blij mee.”

Glastra. “In Groningen is het NNN voor een belangrijk deel
klaar. Dankzij het NNN liggen onder meer in het Hunzedal

Glastra somt andere beschermde parels op, zoals het recent

grote natuurgebieden. Met de laatste loodjes helpt de

opgeknapte terrein van steenfabriek Rusthoven in Wirdum

provincie Groningen ons. Het nieuw opgerichte Natuurfonds

en de aankoop van een oude oeverwal in de Hunzezone in

van Het Groninger Landschap zorgt voor een plus op het
overheidsbeleid. Want we willen meer: ook buiten het NNN
willen we natuur aankopen en beschermen.”

Parels op het oog
Het Natuurfonds opent nieuwe deuren. Collega-organisaties
in het land laten zien dat veel mensen soortgelijke fondsen
ondersteunen. Zo stelde Landschap Noord-Holland meer dan
50.000 m2 veilig dankzij giften van 3.750 natuurliefhebbers.
Met het fonds kochten zij drie unieke natuurparels:
Mosselwiel, Landje van Geijsel en Zandpolders.
Door bij te dragen aan ons Natuurfonds help je waardevolle
natuur veiligstellen. Het Groninger Landschap heeft al het
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de stad Groningen. “Dat is slechts één hectare, maar met
een enorme lokale impact. Tussen de bedrijventerreinen
groeit nu een prachtig grasland vol met bloemen, waar
mensen echt van genieten.”

Reitdiep en Westerkwartier
Dit jubileumjaar gaat Het Groninger Landschap in
twee zoekgebieden aan de slag: het Reitdiep en het
Westerkwartier. In het Reitdiep staat het uitbreiden van
weidevogelkernen centraal, in het Westerkwartier het
aankopen en ontwikkelen van houtsingels en kleine
bosjes. Verderop in deze Golden Raand vertellen de
natuurbeheerders – Arjan Hendriks in het Reitdiep
(pag. 12) en René Oosterhuis in het Westerkwartier
(pag. 18) – over hun plannen. Glastra benadrukt dat het
Natuurfonds blijft. “We gaan hiermee door, ook na het
jubileum. Aankopen en beschermen doet de stichting al
85 jaar en dat blijven we doen. Het is onze bijdrage aan de
Groningse natuur en haar landschap.”

Samen de natuur voorop blijven zetten
“Laten we met alle Beschermers en natuurliefhebbers de
Groningse natuur een jubileumcadeau schenken”, roept
Glastra op. Ook een nalatenschap, een verjaardagsfeest

Help mee!

of een jubileum van een bedrijf is een mooi moment om
voor het Natuurfonds in te zamelen. Je kunt 5, 10, 100 m2
kopen. Je bepaalt zelf hoeveel. Glastra: “Al geeft iemand
1 m2, dat vinden wij prachtig. Want echt: elke m2 telt.

Voor €7,50 kunnen we 1 m2 grond aankopen,

Zodra wij op die m2 eigenaar zijn, staat de natuur voorop.

inrichten als natuur en beschermen voor

We starten er natuurvriendelijk beheer. Dan bloeien er

de toekomst.

weer bloemen, waar insecten en vlinders op afkomen.
Goed voor de muizen, goed voor de velduilen. Op die

Al 85 jaar beschermen we in Groningen natuur en

m gaat de biodiversiteit direct met sprongen vooruit.”

erfgoed. Aankopen is en blijft hard nodig. Samen
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met alle Groningers kunnen we de natuur blijvend
helpen en de biodiversiteit vergroten. Door grond
te kopen en er natuur van te maken. Investeer je in
het Natuurfonds, dan stel je Groningse natuur veilig.
Want we garanderen voor de volle honderd procent
dat die ene m2 tot in de eeuwigheid beschermd blijft.
Scan de QR code om jouw m2 natuur te kopen
of kijk op www.groningerlandschap.nl/natuurfonds

‘Doen we niets, dan raken
we steeds meer biodiversiteit
kwijt. We moeten natuur
veiligstellen, voordat het voor
altijd verdwenen is’
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Het Groninger landschap. Mooi dichtbij.

