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Dit jaar bestaat Het Groninger  
Landschap 85 jaar. Om dit jubileum te 
vieren lanceert de natuurorganisatie 
het Groninger Natuurfonds, een fonds 
waarmee ze Groningers oproepen om 
vierkante meters natuur te doneren, 
om zo voor een betere biodiversiteit 
en een nog mooiere provincie te zor-
gen. Noorderland sprak met Marco 
Glastra, directeur van Het Groninger 
Landschap: ‘Met dit nieuwe fonds wil-
len we mensen de kans geven om ook 
een steentje bij te dragen.’

Gefeliciteerd met jullie jubileum! Hoe 
kwamen jullie op het idee om in dit jubi-
leumjaar een nieuw fonds op te zetten?
‘We beschermen al 85 jaar de natuur en het 
erfgoed in Groningen door gronden en 
monumenten aan te kopen. Dat heeft in de 
tientallen jaren een prachtige collectie 
opgeleverd die in goede handen is. Maar 
we zijn nog lang niet klaar, want er is nog 
genoeg te doen als je naar de biodiversiteit 
kijkt. Het gaat namelijk niet goed met de 
rijkdom aan planten en dieren. Niet alleen 
in Groningen, maar ook in de rest van 
Nederland en de wereld lopen aantallen 
flink terug. Waar hoor je bijvoorbeeld nog 

een veldleeuwerik zingen? Onze 
grootouders hoorden ‘m vroeger nog 
overal. Ik denk dus dat het nu meer dan 
ooit noodzaak is om de biodiversiteit 
actiever te beschermen en natuur veilig te 
stellen.’ 

Wat gebeurt er na het jubileumjaar 
met het fonds?
‘De aanleiding om een nieuw fonds te 
starten was ons jubileumjaar. Maar we 
zien het Groninger Natuurfonds echt als 
een blijvertje, zodat iedereen altijd een 
bijdrage kan leveren om Groningen weer 
iets mooier en rijker aan natuur te maken.’

Wat houdt het nieuwe fonds precies in? 
‘Groningers, en anderen die de provincie 
en de natuur een warm hart toedragen, 
kunnen voor €7,50 een vierkante meter 
doneren of aan iemand cadeau geven. Wij 
zorgen met dit geld voor de aankoop van 
natuur. Het gaat hierbij niet om bestaande 
natuurgebieden, want die worden al 
beschermd. Het gaat dus echt om extra 
meters die we aan de natuur in Groningen 
kunnen toevoegen. Het aankopen is soms 
net wat goedkoper dan het bedrag dat wij 
vragen, maar we hebben ook geld nodig 
om de natuur in te richten en te beheren.’ 

Wat gebeurt er na een donatie? 
‘Mensen ontvangen na de donatie via onze 
website een certificaat. Ze kunnen ook 
hun e-mailadres achterlaten zodat we ze >
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kunnen informeren over de voortgang van 
onze aankopen. In de toekomst willen we 
– als de coronamaatregelen het toelaten – 
ook speciale kijkdagen organiseren, zodat 
mensen zelf kunnen zien wat er met de 
aangekochte percelen gebeurt. Ook lijkt het 
ons leuk om mensen actief mee te laten 
helpen, bijvoorbeeld bij het aanplanten van 
bomen en bosjes of bij het graven van 
poelen. Hiermee willen we ze echt 
betrekken bij het beheer en de inrichting 
van de natuur. We moeten het samen doen, 
dus we willen mensen de kans geven om 
ook een steentje bij te dragen.’

Wat hebben jullie tot nu toe met het  
Groninger Natuurfonds bereikt? 
‘We merken dat het nieuwe fonds heel erg 
leeft onder de Groningers. Inmiddels is er al 
meer dan 22.000 vierkante meter 
gedoneerd, echt ongelooflijk! We zijn dus nu 
al met de eerste aankopen bezig. We richten 
ons in eerste instantie op twee gebieden: 
het Westerkwartier en het weidevogelgebied 
rondom het Reitdiep. Het gaat namelijk niet 
goed met de grutto. Dus ook daar geldt: 
iedere vierkante meter helpt.’ 

Waarom is aankopen noodzakelijk 
voor de bescherming en onderhoud 
van de natuur?
‘Door eigenaar van een gebied te worden 
kunnen we het beter beschermen en 
beheren. Met aankopen alleen is echter 
het probleem niet opgelost, maar het is 
voor ons, als Het Groninger Landschap, 
wel de meest concrete bijdrage die we 

kunnen leveren. Met al die extra vierkante 
meters zorgen wij voor meer ruimte voor 
planten en dieren. Dus bij ieder stukje 
grond dat wij in ons bezit krijgen, staat de 
natuur voorop en daar staan wij al 85 jaar 
garant voor.’ 

Welke gebieden in Groningen staan  
nog op het wensenlijstje?
‘Groningen is echt een landbouwprovincie. 
Maar de landbouw is de afgelopen jaren 
steeds intensiever geworden waardoor er 
minder leefruimte voor planten en dieren 
is ontstaan. Dat willen wij veranderen. Het 
maakt ons eigenlijk niet zoveel uit waar de 
nieuwe gebieden liggen. Of het nu de 
Veenkoloniën zijn of het Hogeland is: het 
Groninger Natuurfonds kan overal een 
goede rol spelen, bijvoorbeeld bij een 
boomgaard, een oude dijk of een poel. Als 
we zulke pareltjes blijven toevoegen aan 
ons landschap, zorgen wij ervoor dat deze 
mooi en beschermd blijven. En dat kan 
overal in onze bijzondere provincie.’ 
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