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Het Groninger Landschap organiseert 4 novem
ber een natuurwerkdag bij de Klutenplas, aan 
de Waddenkust. “We willen graag met de 
vrij willigers de opgekomen vegetatie op de 
schelpenstrandjes met de hand verwijderen. Dat 
doen we elk jaar. Broedvogels van de Klutenplas 
zoals de kluut, noordse stern, visdief en kleine 
plevier maken hun nest namelijk bij voorkeur op 
kale schelpenstrandjes. Verder zullen we ook 
stenen verzamelen en de strandjes van nieuwe 
schelpen voorzien. Na de schoonmaakactie is 
de klutenplas dan weer helemaal klaar voor het 
komende broedseizoen”, aldus natuurbeheerder 
Arjan Hendriks.
Deze dag maakt deel uit van de landelijke 
natuurwerkdag waarbij vrijwilligers op een groot 
aantal plekken in Nederland de helpende hand 
kunnen uitsteken bij herstel en onderhoud van 
natuurgebieden. Voor Het Groninger Landschap 
is dat dit jaar de Klutenplas. 
Voor meer informatie kijkt u op www.groninger
landschap.nl

Natuurwerkdag 
Klutenplas

Het Groninger Landschap biedt haar dona
teurs vleespakketten aan van Groninger 
blaarkoppen uit het Reitdiepgebied en 
Limousin runderen van de kwelders in 
de Dollard. Met de vleesverkoop wil Het 
Groninger Landschap de beweiding met 
blaarkoppen in het Groninger landschap en 
rundvee op de kwelders uitdragen en sti
muleren. Hierbij wordt samengewerkt met 
pachters van Het Groninger Landschap.

De Groninger blaarkop is een oud koeienras 
dat sterk met het weidse land van de provin
cie Groningen is verbonden. Dit ras behoort 
tot ons levend cultureel erfgoed. Op de Gro
ninger kwelders is beweiding met rundvee 
belangrijk omdat het zorgt voor behoud en 
ontwikkeling van een gevarieerde kwelder
vegetatie. Hiervan profiteren veel andere 
diersoorten, insecten en vogels.

KORT NIEUWS

Tuinen zijn het meest persoonlijke deel van het landschap. Hier 
staat niet de functionaliteit voorop, maar de persoonlijke smaak. 
Voor veel mensen is de tuin hun lust en hun leven. Het is hún stukje 
aarde! In deze Golden Raand maken we een ronde langs de tuinen in 
Groningen. We kijken zowel naar de historische tuinen bij borgen en 
herenboerderijen, als de tuinen van nu. 
Zelf heb ik twee tuinen. Eén rond het huis en verderop een moestuin. 
Aan de tuin bij huis kan iedereen zien dat hier een natuurbeschermer 
woont. Geen geschoren gazon, maar een bloemrijk hooiland dat met 
de zeis wordt gemaaid. Tussen het kamgras en reukgras bloeien 
margrieten, boterbloemen en sinds kort ook ratelaars. Jaarlijks zaai 
ik een kruidenrijk akkertje in met klaproos en korenbloem. En in de 
schaduw van het huis groeien salomonszegel, bosanemoon en wilde 
akelei. De natuur laten gaan is hier het credo en hooguit een beetje 
bijsturen.
Hoe anders ziet de moestuin eruit. Daar komt de boer in mij boven! 
Aardappels in rechte rijen en kale grond waar geen onkruid wordt 
geduld. Reeën worden met wapperende linten verjaagd en slakken 
krijgen een enkele reis naar een braakliggend perceel verderop. 
Hier zet ik de natuur naar mijn hand en loopt er een scherpe grens 
tussen gewenste en ongewenste soorten. De moestuin is ook een 
ontmoetingsplek waar bewoners van de wijk elkaar ontmoeten. Een 
gezamenlijke tuin.
Ook de stad Groningen heeft een achtertuin: de natte natuurgebieden 
van De Onlanden, het Hunzedal en ’t Roegwold. Op een steenworp 
afstand van de stad kun je hier genieten van hoogwaardige natuur 
met zeearenden, otters en bevers. De beheerders van deze 
natuurgebieden zou je kunnen zien als de tuinmannen van de stad en 
ook zij komen in dit nummer van Golden Raand aan het woord.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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Winteraconiet

Vleespakketten 
Een pakket bevat 10 kg vlees en kost € 125,00. De koeien worden door een gecertificeerd 
vakslager geslacht en verwerkt. Elk pakket bevat runderlappen, braadlappen, kogelbiefstuk, 
saucijsjes, poulet, bieflappen, haasbiefstuk, hamburgers, schenkel, entrecote, rosbief, rol
lade, biefstuk, sukadelappen, riblappen, gehakt en lende. Bestellingen worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst. 

Bestellen en zelf afhalen
Het vlees is alleen te bestellen via onze website: www.groningerlandschap.nl/natuurvlees
Nadat wij uw bestelling én betaling hebben ontvangen, ontvangt u begin oktober een mail 
met daarin aangegeven de datum waarop u uw natuurvleespakket kunt afhalen bij ons 
Bezoekerscentrum Reitdiep.
Let op: u kunt tot en met zondag 1 oktober 2017 bestellen.
Voor vragen en/of informatie kunt u mailen naar: p.koetje@groningerlandschap.nl

De kalender van Het Groninger Landschap voor 
2018 is vanaf nu te bestellen. Fotograaf Bas 
Meelker heeft een aantal foto’s geselecteerd 
van erfgoed in het Groninger landschap. De 
wisselwerking tussen erfgoed en landschap 
maakt het Groninger land uniek en landschaps
fotograaf Bas Meelker maakte er prachtige foto’s 
van waarin licht, landschappen en luchten het 
Groninger landschap op haar mooist laten zien.
De kalender is te bestellen via de website  
www.groningerlandschap.nl/kalender. De 
kalender kost € 10,– (nietBeschermers betalen 
€ 11,50).

Kalender 2018
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Lid van de Raad van Toezicht V/M

Het onderzoek naar de B17 bommenwerper 
die in de Tweede Wereldoorlog in de Dollard 
neerstortte heeft vooralsnog weinig opgele
verd. De Amerikanen hebben samen met col
lega’s van Defensie scherpe en afgeschoten 
munitie en twee stukken pantserplaat uit het 
water getakeld. “Het is niet vast te stellen of 
dat van de betreffende B17 bommenwerper 
is”, aldus majoor Bart Aalberts. “Die munitie 
wordt behalve in de B17 ook gebruikt in 
bijvoorbeeld de B24 en in jachtvliegtuigen. 
Natuurlijk hadden we graag in een keer een 
substantieel deel van het vliegtuig terug 

gevonden met de twee vermiste beman
ningsleden erin, maar die kans was natuurlijk 
erg klein. De Dollard is een speciaal gebied 
waarbij de vaargeulen telkens wijzigen. Door 
de natuurkrachten kunnen hele brokstukken 
inmiddels ergens anders liggen dan waar 
getuigen het vliegtuig destijds hebben zien 
crashen. Verder hebben de Amerikanen met 
een op afstand bestuurbaar catamaranachtig 
vaartuig met detectieapparatuur de bodem 
afgezocht. Die data moet nog verwerkt 
worden. Dan horen we daarna wel of er nog 
vervolgonderzoek komt of niet.”

B-17 bommenwerper Dollard 
(nog) niet gevonden

 

Ook dit jaar is een aantal bijzondere locaties van 
Het Groninger Landschap te bezichtigen tijdens 
de Open Monumentendag op 9 september.
Borg Welgelegen is tussen 10.00 en 17.00 uur 
geopend voor publiek. Het is een unieke kans 
om deze fraaie veenborg van binnen te zien 
en verhalen te horen over de interessante ge
schiedenis van een beeldbepalend monument in 
HoogezandSappemeer.
Ook de eendenkooi Nieuw Onrust in de West
polder wordt opengesteld voor publiek. Onder 
begeleiding van onze vrijwilligers kunt u de kooi 
bezichtigen en krijgt u uitleg over de werking 
van een eendenkooi en de uitgevoerde herstel
maatregelen in het kader van het project Kongsi 
van de kooieend.
De Coendersborg in Nuis is van 10.00 tot 17.00 
uur geopend, en daarnaast ook nog op zondag 
10 september van 13.30 tot 17.00 uur. In de 
verschillende kamers in de borg zijn videopor
tretten te zien die het verhaal van het landgoed 
vertellen. Aan het woord komen voormalige 
bewoners, arbeiders, streekbewoners en de 
huidige natuurbeheerder van het landgoed.
Meer informatie is te vinden op groningerland
schap.nl/activiteiten.

Van Vliedorp tot Noordpolderzijl tonen 16 inter
nationale kunstenaars op 13 locaties hun kunst
werken die verband houden met de kracht van 
water. De kunstenaars komen uit hedendaagse 
vloedgebieden als Indonesië (zeebeving, 2004), 
Japan (tsunami, 2011) en USA/New Orleans (Ka
trina, 2005). Daarnaast zijn er ook kunstenaars 
gevraagd uit andere kustgebieden als Neder
land, Duitsland en Denemarken. De kunstroute 
Kerstvloed 1717 is gratis te bezoeken tot en met  
1 oktober 2017 en loopt van Vliedorp, Pieter
buren, Westernieland, Den Andel, Warffum tot 
Noordpolderzijl. De routebrochure is o.a. ver
krijgbaar bij de VVV, Domies Toen en Bezoekers
centrum Waddenkust in Pieterburen.

Het Groninger Landschap beheert inmiddels 
maar liefst 8.121 hectare natuur en 30 monumen
ten in de provincie Groningen. 
We willen de toekomst van deze eigendommen 
blijvend veilig stellen. De titel van het jaarverslag 
is daarom: ‘Voor altijd’.
Geïnteresseerden kunnen het jaarverslag vinden 
op onze website: www.groningerlandschap.nl/
watwijdoen/publicaties/

Open Monumentendag 
zaterdag 9 september

Kunstroute Kerstvloed

Jaarverslag 2016  
‘Voor altijd’

De gemeente Groningen heeft een stuk 
grond bij Rodehaan, ter hoogte van de 
Stainkoeln overgedragen aan Het Groninger 
Landschap. Het gaat om een strook van  
10 hectare met daarin een deel van de oude 
loop van de Hunze. Het gebied is een be
langrijke schakel tussen het Winschoterdiep 
en de huidige Hunzezone in het bedrijventer
rein Eemspoort.

Te water laten onderzoeksboot

Stad Groningen draagt stuk 
Hunzezone over 

U heeft affiniteit met het behoud en beheer van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de 
provincie Groningen. Daarnaast heeft u bij voorkeur een wetenschappelijke achtergrond op het 
gebied van ecologie/biologie. 

Geïnteresseerden kunnen de volledige functiebeschrijving vinden op de website www.gronin
gerlandschap.nl/watwijdoen/organisatie/vacatures of contact opnemen met het secretariaat 
van de directie/Raad van Toezicht, mw. S. Reenders, telefoonnummer 0508003202.

Sollicitaties kunnen tot 21 september 2017 gericht worden aan Stichting Het Groninger  
Landschap, t.a.v. de Raad van Toezicht, Postbus 199, 9750 AD in Haren of per email aan 
s.reenders@groningerlandschap.nl.

Het Groninger Landschap zoekt per 1 januari 2018 een

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Op vertoon van de 
beschermerspas 

25% korting 
op de entree

van € 13,00 voor € 9,75

Bezoek de tentoonstelling 

‘Rijk in Groningen’,  

tot en met 12 november in 

het Groninger Museum

Het Groninger Museum laat de glorietijd van borgen herleven

De actievoorwaarden:
 25% korting op vertoon van de beschermerspas bij de  

kassa van het Groninger Museum
 Niet geldig in combinatie met de Museumkaart of 

andere acties en/of kortingen
 Geldig t/m 12 november 2017
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Op 18 oktober willen wij graag, net als vorig jaar 
in de Biotoop in Haren, onze Beschermers in
formeren. Maak kennis met onze medewerkers 
en laat je informeren over o.a. de rijkdommen 
van het Hunzedal, het militair erfgoed, hoe wij 
jeugd betrekken bij Het Groninger Landschap 
en hoe ver zijn we met onze droom om de rivier 
de Hunze via de stad weer aan het Reitdiep te 
koppelen.
Noteer je alvast de datum? 18 oktober a.s.  
De ontvangst is om 19.30 uur en het programma 
start om 20.00 uur.
Binnenkort ontvangt iedere Beschermer de 
uitnodiging persoonlijk in de bus.

Beschermersavond 
18 oktober

Het Groninger Landschap wil graag de relatie 
van de stad Groningen met de oude rivier de 
Hunze herstellen door de loop van de rivier 
via de stad aan het Reitdiep te koppelen. 
Veel van de oude landschapspatronen zijn 
nog tot ver in de stad zichtbaar en mede door 
de overname van dit soort terreinen komen 
er meer ecologische verbindingszones met 
hoogwaardige stadsnatuur in de stad. 

Opening Kunstroute Kerstvloed 1717
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De grandeur van borgtuinen

Stekelbaars

Het Groninger Museum zet de spot op de 
Groninger borgen. De grandeur spat eraf. 
Zilverwerk, kostbaar servies, wandbehang, 
houten meubels: dat de buidels van de 
adellijke families diep waren, maakt de 
tentoonstelling Rijk in Groningen, die loopt 
tot half november, overduidelijk. Schatten in 
overvloed. Waarmee de borgheren van de 
daken schreeuwden: kijk eens hoe rijk en 
belangrijk wij zijn. In de eerste ovale ruimte – 
de start van de tentoonstelling – staat Egge 
Knol, conservator van het Groninger Museum. 
Zijn expositie focust op de borgen, maar voor 
dit artikel kijken we samen met hem naar 
buiten: naar de borgtuinen van toen. “Ook de 
borgtuin moest allure uitstralen. Imponeren, 
uiterlijk vertoon, daar was het om te doen”, 
vertelt Knol. Hij wijst naar één van de schilde
rijen en zegt: “Deze is reusachtig interessant. 
Een topstuk. Het laat heel gedetailleerd zien 
hoe de borgtuin er vroeger uitzag.” Het doek 
is van rond 1680, schat Knol in, en toont de 
inmiddels verdwenen borg ScheltkemaNijen
stein in Zandeweer. De borg oogt fors, veel 
groter dan de toenmalige buren: de Menke
maborg in Uithuizen. De fraaie tuin bestaat 
uit een boomgaard, een bos, een siertuin en 
een gracht met witte zwanen. In de tuin lopen 
– als op een oude Breugel – kleine figuren 
rond. De borgheer en zijn vrouw flaneren, 
terwijl anderen noeste arbeid leveren, zoals 
houthakken, water pompen en fruit plukken. 
Zo zal de rolverdeling inderdaad geweest zijn.

Nuts- en lusttuinen
Oude beelden als deze zijn zeer schaars, stelt 
Knol. “Het vroegere Groninger landschap 
is bitter weinig in beeld gebracht. Schilders 
tekenden alleen de borg zelf of togen naar het 
pittoreske Drentse landschap. De Ploegschil
ders waren echt de eerste die ons landschap 
schilderden.” Hoe belangrijk het schilderij is, 
blijkt uit de impact. Kijk hier, zegt Knol, wijzend 
naar de kleine zonnewijzertuin: “Deze zon
newijzertuin hebben ze bij de Menkemaborg 
op basis van dit schilderij nagemaakt.” Eén van 

‘Kijk eens hoe belangrijk ik ben.’ Dat is wat de borg heren van 
weleer met hun fraaie borgen en tuinen wilden uitstralen. 
In weelderige jurken flaneerden de jonk vrouwen door de 
lusttuinen en de boom gaarden. Het Groninger Museum laat 
de glorietijd van de borgen herleven. 

De verdwenen borg Dijksterhuis 
in Pieterburen



Het Groninger Landschap heeft meerdere borgtuinen in eigendom: onder andere bij de 
Ennemaborg in Midwolda, Coendersborg in Nuis, Ewsum in Middelstum en Welgelegen 
in HoogezandSappemeer, de nieuwste aankoop van Het Groninger Landschap. Borg 
Welgelegen is een veenborg met beplante singels, vijvers en een siertuin. De tuin is 
eerder gerestaureerd in de Fransclassicistische stijl. Symmetrie overheerst, met strak
ke vormen en paden. Het Groninger Landschap laat een tuinhistorische plan opstellen. 
De wens is om de tuin meer toegankelijk te maken voor publiek. Ook bij Iwema Steen
huis in Niebert ligt een fraaie tuin, al is het officieel geen borg, maar een steenhuis. De 
boomgaard is hersteld en we hebben bomen van oude appel en perenrassen geplant. 
Ook de dikste rode beuk van de provincie is een bezoek waard. Het terrein is startpunt 
van mooie wandelingen. Het Groninger Landschap beschouwt haar borgtuinen als 
cultureel erfgoed. Een paar jaar geleden werd de historische tuin van de Coendersborg 
opgeknapt. Afgelopen jaar zijn daar, maar ook bij Iwema Steenhuis, stinsenplanten 
geplant. Meer informatie: www.groningerlandschap.nl

Borgtuinen als cultureel erfgoed

exemplaar te bezichtigen: als Franse tuin de 
Menkemaborg in Uithuizen, als Engelse de 
Fraeylemaborg in Slochteren.” 
Alle oorspronkelijke Franse tuinen uit de acht
tiende eeuw waren later verdwenen. Enerzijds 
omdat de mode veranderde, anderzijds omdat 
veel Groninger borgen in verval raakten. 
“Adellijke families trokken naar het westen, 
hielden hun kostbare familiehuizen aan, maar 
bezuinigden als eerste op de aanzienlijke 
tuinuitgaven. In de negentiende eeuw was de 
glorietijd van de borgen voorbij. De grandeur 
verdween, borgen werden afgebroken en de 
tuinen verloederden.” 

de weinige andere authentieke Groningse 
landschapsbeelden hangt er ook: een groot 
schilderij in vogelvlucht uit 1860 van borg 
Dijksterhuis in Pieterburen. Mijn lievelingsstuk, 
bekent Knol. “Je ziet de lange oprijlaan met de 
poort – waarvan de palen nu bij de Menkema
borg staan – de tuin met vijvers en een mooi 
bos. Op de achtergrond vaart een zeilboot 
over de Waddenzee. Ik ben verknocht aan de 
rand van de zee.” Ook deze borg is verdwe
nen. Slechts de contouren in het landschap 
zijn nog zichtbaar.
Borgtuinen dienden grofweg twee doelen: er 
waren nuts en lusttuinen. In het begin was 
vooral de nutstuin van belang. Groente, fruit, 
vlees: de borgbewoners leefden grotendeels 
van hun eigen land. Later, in de loop van de 
zeventiende eeuw, kwamen daar de lusttuinen 
bij. “Er was vrede, verdedigen van de borg 
was niet meer opportuun, en de borgheren 
kozen voor imponeertuinen”, vertelt Knol. 
Nuts en lusttuinen gingen vaak samen. Een 
ander schilderij toont een jager, een geliefde 
adellijke bezigheid op het eigen landgoed. 

Eerst strak, toen slingerend
Een typisch Groningse borgtuin valt volgens 
Knol niet te beschrijven. “Elke tijd kende zijn 
eigen mode. Sommige families gingen mee 
met de nieuwste tuintrends, anderen bleven 
consequent ouderwets.” Twee grote stromin

gen zijn echter wel aan te geven: eerst de 
Franse tuinen in de achttiende eeuw, gevolgd 
door de Engelse tuinen in de negentiende 
eeuw. “Franse tuinen waren strak en barok, 
met lange zichtlijnen, symmetrische vormen 
en geknipte boompjes. Als grote voorbeeld 
golden de tuinen van Versailles bij het paleis 
van Lodewijk de XIV. Na de Franse tuinen 
raakte de Engelse landschapstuin in zwang. 
Die was het tegenovergestelde: niet formeel, 
maar juist losjes. Een geïdealiseerde quasi
natuur. Met slingerende paden, glooiende 
heuvels en eilanden met bruggetjes. Van 
beide vormen valt in Groningen een pracht
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De tuin van 
Ewsum

8 9

Alleen op doek is hij nog zichtbaar: de borg Ewsum in Middelstum. Op diverse schil
derijen in het Groninger Museum staat de inmiddels afgebroken borg afgebeeld, met 
een hoge toren, een brug en een gevechtskoepel – de donjon – die als enige met 
het koetshuis nog overeind staat. Aan de vroegere borgtuin besteedden de schilders 
weinig aandacht. Met andere oude tekeningen is het gelukt om de historische tuinen 
van Ewsum te reconstrueren. De tuin is in oude glorie hersteld en ingericht volgens het 
principe van tuinieren in 1800. Bezichtig de historische groentetuin met oude groen
terassen en de kruidentuin die vooral door de theeschenkerij op de borg gebruikt 
wordt, een boomgaard, een bloementuin en een fruitmuur met abrikozen en perziken. 
Het borgterrein is vrij toegankelijk. Oosterburen 1, Middelstum. 
Meer informatie: www.opewsum.nl

De borg Ewsum

Naar buiten
Weer later beleefde de Franse tuin een 
renaissance. Menigeen heeft nog steeds dat 
beeld bij een borgtuin voor ogen: vrouwen in 
weelderige jurken met parasols die flaneren 
in baroktuinen. Knol: “De huidige Franse 
borgtuinen zijn van recente datum. Zo is de 
tuin van de Menkemaborg in 1927 aangelegd. 
Daarvoor lag er min of meer een Engelse land
schapstuin. Hetzelfde geldt voor de bekende 
baroktuinen van Paleis Het Loo in Apeldoorn. 
Die zijn pas beginjaren tachtig hersteld.” 
Knol roept op om de borgtuinen zelf te gaan 
bekijken. Menkemaborg, Fraeylemaborg, 
Verhildersum (zie omslag), Nienoord: ze 
worden volgens hem omringd door prachtige 
borgtuinen. Het Groninger Museum organi
seert tot half november busreizen naar de 
borgen. Kijk op de website van Het Groninger 
Museum naar de data. “Bij de borg ervaar je 
de grandeur aan den lijve. Hier in het museum 
hangen prachtige schilderijen en tekeningen, 
maar de werkelijkheid is toch echt mooier.”

De verdwenen borg Scheltkema-
Nijenstein in Zandeweer

Tuin van Iwema Steenhuis

Vruchten plukken bij de Ennemaborg 
Rond de Ennemaborg hangt de deftige 
sfeer van een oud landgoed: de statige 
borg, de bloeiende stinsenplanten in het 
voorjaar en de borgvijver met waterle
lies. De boomgaard, eens een nutstuin 
aangelegd voor de borgbewoners, staat 
nu open voor bezoekers. Silvan Puijman 
van Het Groninger Landschap nodigt 
iedereen uit om de vruchten te komen 
plukken. “Bij de werkschuur en achter 
het Koetshuis staan onze fruit en noten
bomen. Er groeien pruimen, peren, ap
pels en walnoten. Pluk ze, er is genoeg. 
Eet ze op tijdens een lange boswande
ling, of maak er thuis jam, appelmoes of 
een taart van. Laat wel wat fruit over voor 
de dassen, vossen en vlinders.”



In de eerste helft van de 19e eeuw verscheen er hier en daar reliëf in 
het vlakke landschap in het noordoosten van Groningen. Het was de 
tijd dat natuurbeleving in de mode raakte voor welgestelde boeren in 
dat gebied. Vooral de typische zacht glooiende, Engelse landschaps
tuinen waren erg in trek bij rijke agrariërs. Zij lieten tuinen aanleggen 
met waterpartijen, glooiingen en wandelpaden. “Het was in die jaren 
dé manier om je boerderij fraaier te maken en meer aanzien te ge
ven”, zegt Els van der Laan, landschapsarchitect werkzaam bij Noord
peil. “Door zo’n arcadische tuin zag je huis er fraaier uit vanaf de weg. 
Het was dan ook een vereiste dat de tuin vanaf de weg duidelijk in het 
zicht lag. Bovendien hadden de bewoners een park aan huis waar zij 
ongestoord konden wandelen en van de natuur genieten.”

Perspectief en vloeiende lijnen 
“In de landschapstuinen van de 19e eeuw ging het om perspectief, 
decors van follies (gebouwen en objecten die puur dienden voor 
decoratie, red.) en vloeiende lijnen” zegt Van der Laan. “Toen al had je 
gespecialiseerde landschapsarchitecten, die tuinen aanlegden in En
gelse stijl. Vaak bestonden deze tuinen uit vaste onderdelen: perken 

met eenjarige, exotische stinzenplanten of börgbloumkes, waarmee 
de tuineigenaar kon laten zien hoe bereisd hij was. Verder werden er 
singels met heesters en ‘Engels hout’ aangelegd en moest er volop 
water zijn. Dichtbij het huis werd vaak een grote vijver gegraven, die 
een perfect spiegelbeeld vormde van de gevel van de boerderij. De 
grond die die na het graven overbleef werd een heuvel die reliëf aan 
het landschap gaf. Langs de perken, het struweel en het water, slinger
de een pad, waardoor deze tuinen de naam slingertuinen kregen.”
Zeker bij de tuinen van Roodbaard is niet alleen het ruimtelijk inzicht, 
maar ook het artistieke talent van de ontwerper onmiskenbaar. Van 
der Laan: “Roodbaard was de zoon van een hovenier, maar van 
opleiding en ambitie een kunstenaar. Zijn gevoel voor perspectief valt 
meteen op als je één van zijn tuinen bezoekt.”

Landschapsarchitect Els van der Laan

In het land tussen stad en Groninger wad ligt een aantal landschappelijke 
juweeltjes uit de 19e en begin 20e eeuw. Dit was de tijd dat het 
buitenleven ‘bon ton’ was en je jezelf als herenboer kon onderscheiden 
door het bezit van een tuin met glooiingen, slingerpaden en exotische 
planten. Het Groninger land is deels gevormd door architecten die naar 
eigen inzicht en vaak Engels voorbeeld overdadige tuinen aanlegden.
   

Vloeiende lijnen in de slingertuin

Domies Toen
in Pieterburen

10 11

De tuinenrijkdom van Groningen
Engelse tuinen in het Groninger landschap

Een officieel erkende 
 slingertuin aan de Streekster-
weg 101 in Usquert

Een officieel erkende 
 slingertuin aan de Streekster-
weg 101 in Usquert
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Statussymbool 
De slingertuin van toen zou je kunnen vergelijken met de dikke auto 
voor de deur van nu: een statussymbool. Het bleef niet bij de prakti
sche tuin met boomgaard, misschien wat hakhout, een moestuin en 
een bleekveld. Boeren die hun fortuin hadden vergaard door de hoge 
graanprijs in de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 
20e eeuw, wilden goede sier maken met een stukje romantisch En
gels landschap. Aangelegd door een grote naam, zoals Roodbaard in 
de eerste helft van de 19e eeuw en Vlaskamp of Vroom in de tweede 

helft van de 19e eeuw. De loonwerkers werden ingezet om de perken 
aan de harken, zodat de boer er met zijn familie op zondag ongestoord 
kon genieten.
Het waren overigens niet alleen herenboeren die zich mooie tuinen 
konden veroorloven. De bekende tuin Domies Toen in Pieterburen, 
schuin tegenover het bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap, 
was eigendom van de dominee van Pieterburen. Naast de voor de kerk 
gebruikelijke moestuin, liet hij ook een slingertuin aanleggen, die ook 
nu nog faam geniet vanwege de grote collectie stinzenplanten. 

Lucas Pieters Roodbaard (17821851) is wellicht dé tuinarchitect uit de eerste helft van de 
19e eeuw van landschapstuinen in de noordelijke provincies. “Roodbaard kwam uit een 
Drentse hoveniersfamilie, maar voelde zich veel meer aangetrokken tot de kunst”, zegt Els 
van der Laan. “Hij volgde een opleiding bij de Academie van Teken, Bouw en Zeevaart
kunde, op de afdeling Tekenkunde. Hier leerde hij tekenen en vooral perspectief tekenen.”
Roodbaard verkreeg enige faam als portretschilder (zijn werk is onder andere in de 
Menkemaborg in Uithuizen te bewonderen). Hij bleek echter meer talent te hebben voor 
het ontwerpen van tuinen en parken. Van der Laan: “Vanaf 1819 vestigde hij zijn naam als 
landschapsarchitect, toen hij in 1820 in opdracht het Leeuwarder Bolwerk in de Prinsentuin 
ontwierp. Hierna werd hij vaak gevraagd door Friese en Groningse boeren, die een land
schapstuin van zijn ontwerp wilden.”
In Groningen zijn vooral de tuinen van de Fraeylemaborg in Slochteren en Ekenstein 
in  Appingedam bekend. Maar buiten het tastbare werk van Roodbaard is het vooral de 
in novatieve kijk op tuinen die een stempel heeft gedrukt op de landschapstuinen in 
 Groningen. Van der Laan: “Roodbaard is bekend om zijn stilistisch vormgegeven tuinen, 
met veel hoogteverschil, ronde vormen en een arcadisch decor.” Een bekende signatuur 
van het werk van Roodbaard waren de slingerende paden door de tuinen. 

De tuinen van Roodbaard

Signatuur van Roodbaard: slingerende paden door de tuinen Een naam die niet mag ontbreken in de geschiedenis van de Groninger landschapstuinen 
is het geslacht Vroom. Jan Vroom senior is de bekendste familielid. Zijn grootvader en 
vader ontwierpen ook tuinen. Jan senior werkte vanuit de Punt. In de tweede helft van de 
19e eeuw en de eerste jaren van de 20e eeuw legde hij veel landschapstuinen aan in het 
noorden van Groningen. Vroom ontwierp in onder andere Blijham, Loppersum, Nieuwolda 
en Pieterburen, tuinen voor herenboeren. 
De tuinen van Vroom senior kenmerken zich door grillig gevormde perken en vijvers. Daar
mee onderscheidde hij zich van de vloeiend en ronde vormen, die Lukas Pieters Roodbaard 
gebruikte in zijn tuinontwerpen.
Vroom senior droeg in 1911 het familiebedrijf over aan de vierde generatie Vroom, Jan 
junior. Ook deze telg heeft een groot aantal Groningse tuinen ontworpen en aangelegd. 
Het vermelden waard is zijn betrokkenheid bij de open toegankelijke tuin van Villa ‘de 
Vennen’ in Haren, sinds 2001 het hoofdkantoor van Stichting Het Groninger Landschap.

Vroom: dynastie van landschapsarchitecten
Tuin van Vroom: Villa ‘de Vennen’ in Haren
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Roodbaards Rijkdom 
Liefhebbers van landschappelijke tuinen 
in het noorden, zullen zeker geïnteres
seerd zijn in het boek Roodbaards Rijk
dom van Els van der Laan en Willemieke 
Ottens. De Schrijvers schetsen aan de 
hand van voorbeelden het belang van 
deze architect voor het landschapstuinen 
en parken in de noordelijke provincies.  
Roodbaards Rijkdom is te bestellen op 
www.bonas.nl. 
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Vogelliefhebbers opgelet! Op zondag 17 september organiseert Het Groninger Landschap in en rond het 
Bezoekerscentrum Dollard in Termunten het vijfde Dollardfestival. Dit vogelspektakel is voor het hele gezin. 
Kinderen, vrienden, beschermers, buren: iedereen is van harte welkom om de Dollardvogels met eigen 
ogen te ontdekken. De Dollard is een van de beste natuurgebieden van Nederland. Een mooiere locatie om 
een dag met natuur en vogels bezig te zijn bestaat er niet. Tijdens vorige edities werd er tijdens het Dollard-
festival een zeearend gezien, de vliegende deur! En de slechtvalk werd gezien: de snelste vogel ter wereld!

Kinderen hebben de dag van hun leven!

Zondag 17 september van 11.00 uur tot 17.00 uur

Dollardfestival

Op zondag 15 oktober kun je op Landgoed Ennemaborg op zoek naar paddenstoelen. Het grote bos 
achter de borg staat er vol mee. Ze zijn er in alle soorten en maten: groot, klein, dik en dun, rood 
bruin, groen en geel. Er zijn elfenbankjes, boleten en zwammen. Bij veel paddenstoelen staan 
naambordjes zodat je kan zien hoe ze heten. Ook is er deze dag twee keer een wandeling met een 
gids die van alles over de paddenstoelen vertelt.
De Burgemeester van het landgoed heet je persoonlijk welkom. In de werkschuur treed de bekende 
verhalenverteller Erik van Dort op, maar er zijn ook verrassende nieuwe acts. Op het terrein zie je een 
bijzondere act: 25 graden Noord komt met een soort stormbaan; een survival programma voor 
sportievelingen. Bij de werkschuur staat een grote knutseltent waar we zorgen voor een fantasierij-
ke knutselbelevenis. 

Zondag 15 oktober van 11.00 uur tot 17.00 uur

Paddenstoelenfestival

Kom naar Het Groninger Landschap 

 

    

Really?

Tja, hoe leg je aan buitenlanders uit hoe bijzonder ons landschap is? 
‘We live on the Dogsback. That is a long hillrange in the north of the Netherlands. Seventy 
kilometers long!’
Ik weet best dat de Hondsrug niet vernoemd is naar een hondenrug, maar naar een moeras 
(een moeras noemden ze vroeger een hon), maar Dogsback bekt zo lekker. 
‘Really? Hills? I thought Holland was flat as a pancake.’
‘No, it is not flat, it is very hilly. You really feel it in your legs when you bike uphill from the 
Helperzoom to the Verlengde Heereweg!’
Vals plat noemen ze dat. Je hebt niet meteen door dat je omhoog rijdt, maar halverwege voel 
je het wel in je benen.
‘Really? How high is this hill?’
‘Well, in the south and middle of the Dogsback it reaches a hight of more than 20 meters!’ 
‘More than 200 meters?’
‘No no 20! And from our house to the Heereweg it is about 12 meters!’
Echt indrukwekkend klinkt dit vast niet meteen voor iemand die de Rocky Mountains gewend 
is. Toch is er alle reden voor trots, want wij Hondsrug bewoners maken deel uit van een 
UNESCO Global Geopark. Om zo’n status te verkrijgen moet je echt iets in huis hebben en dat 
hebben wij.
We wonen in een uniek landschap. 
De reeks kaarsrechte zandruggen met daartussen de beekdalen, 150.000 jaar geleden door 
het ijs gevormd en nergens zo intact gebleven als hier. Met de prachtige Drentsche A en de 
beloftevolle Hunze die met een beetje hulp steeds meer haar oude gedaante hervindt en 
Groningen straks weer stad aan de rivier zal gaan maken. En al het andere moois dat in dit 
landschap te vinden is.
Hoe leg je dit alles uit?
Eerst maar eens naar de Hortus. Daar is sinds afgelopen juni de Hondsrug tuin te bewonderen, 
ontworpen door landschapsarchitect Jan Maas. Op de plek waar eerst de kas stond ontvouwt 
zich nu het landschap van het Hunzedal, maar dan in het klein. Het Madurodam van de ijstijd. 
Prima plek om in the Dogsbackmood te komen.
En dan op de fiets het gebied in! 
That will teach them! F
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Dat een natuurtuin niet groot hoeft te zijn bewijst Nynke 
van den Bergh uit de Selwerderstraat in Groningen. Slechts 
negen vierkante meters telt het plaatsje achter haar huis. 
Een postzegel, die toen zij hier kwam wonen volledig was 
bedekt met tegels. 

“Ik wilde vanaf het moment dat ik hier kwam wonen in 2009, meer 
groen om me heen”, vertelt Nynke. “De eerste stap was een geveltuin
tje voor het huis. Daar bloeien nu stokrozen, geraniums en lavendel. 
Het geveltuintje is niet alleen fraai om naar te kijken, de gekozen 
planten zijn ook populair bij insecten en vogels. Voor het voorjaar 
plant ik ook wat bollen.” Een blik door de straat laat zien dat Nynke 
niet de enige was met dit idee. Overal zie je groen voor de deur. “We 
hebben zelfs een Groenste Buurtteam, van waaruit we proberen zo
veel mogelijk buurtbewoners mee te krijgen in het verduurzamen en 
vergroenen van de buurt.” Het geveltuintje was het begin voor Nynke. 
“De volgende stap was het dak. Als je weinig ruimte tot je beschik

king hebt moet je creatief zijn. In 2012 heb ik op het platte dak van 
de aanbouw een sedumdak laten aanleggen. In de substraatlaag zijn 
plantjes gezaaid. Het is een prachtig gezicht als het dak in bloei staat. 
Bovendien werkt het als een magneet op insecten.”

Ruimtelijk inzicht
Een serie van OOGTV over het vergroenen van stadstuinen destijds 
Tegels Eruit, Tuin Erin, nu GoudGroen bleek voor het postzegeltuintje 
van Nynke een schot in de roos. De makers van het programma von
den de negen vierkante meter wel een uitdaging. Nynke: “Een klein 
tuintje vergroenen lijkt eenvoudig, maar het is lastiger dan het lijkt. Ik 
moest wel bij mijn schuurtje kunnen en ik wilde ook een plek om lek
ker van de zon te genieten.”
Tuinarchitect Rixt Langeveld ging aan de slag met het ontwerp. “Je 
hebt een goed ruimtelijk inzicht nodig om zo’n kleine ruimte optimaal 
te benutten”, zegt Nynke. “Dat heeft Rixt geweldig gedaan.”
De tegels gingen er allemaal uit en werden voor de loopgedeeltes 
vervangen door fijn grind. “Het grind laat water door als het regent.” 
Een bruidssluier die over de schutting groeit en een grote kamperfoe
lie tegen het huis, zijn de enige overblijvers van de oorspronkelijke 
tuin. Nynke: “ik heb een vrije loop naar mijn schuur en een paar plek
jes waar ik kan zitten. Maar verder is mijn tuintje helemaal groen. Rixt 
heeft een border neergezet met eenjarige en vaste planten. Ik heb 
een bijenhotel aan de muur dat druk wordt gebruikt door metselbijen. 
In de zomer zoemt het hier van de insecten. En de vogels weten mijn 
tuintje ook te vinden. Ondanks de hoge muren rondom heb ik hier 
mussen, mezen, merels en af en toe een vlaamse gaai. Ik heb afge
lopen winter een hoge steel van één van de zonnebloemen gebruikt 
om vetbollen aan te hangen. Zo kunnen de vogels ver van katten en 
in de open lucht bij hun eten.”
Rondom de tuin is groen zichtbaar van buurtuinen. “Het is mooi dat 
het zo’n groene buurt is, zo worden al die kleine tuintjes toch nog een 
flinke groenstrook”, zegt Nynke. “Daar profiteren de vogels en insec
ten zeker van.” In het tuintje van Nynke is iedere centimeter benut. 
Zelfs bovenop de regenton is ruimte voor planten. 
De transformatie van de tuin van Nynke is te zien op Youtube: 
www.youtube.com/watch?v=YTwASbM3go&sns=em

bestanddelen”, zegt Lubbert. “Zo is een heg of een haag essentieel 
voor vogels en zoogdieren. Ze kunnen er schuilen en nestelen. Bo
men en struiken ondersteunen bovendien een heel eigen biotoop van 
laag groeiende planten, die allemaal weer insecten aantrekken. Ook 
bomen – met hun bloesem  trekken insecten aan.”
De privétuin van Lubbert is niet veel groter dan andere landelijke 
privé tuinen. Maar zijn tuin gaat bijna naadloos over in een kwekerij 
van fruitbomen. Bij die overgang spint de tuin duidelijk garen als 
het om insecten en vogels gaat. Het is een paradijs voor mussen, 

Natuurtuinen in Groningen

De oprijlaan doet denken aan die van een mediterraan landhuis. Een 
witte gruisweg en aan beide kanten een zee van wilde bloemen. Het 
is de oprit naar Kwekerij Baggelhof van Lubbert Dijk en Monica Oost
land, aan de rand van Leek. In de theetuin naast het huis, wordt het 
duidelijk dat Monica en Lubbert dol zijn op alles wat groeit en bloeit. 
Dat blijkt uiteraard uit het beroep dat zij hebben gekozen, maar vooral 
aan de manier waarop zij naar het landschap kijken. De kleurige 
borders in de tuin lijken willekeurig te zijn gepland. Maar er zit zeker 
een plan achter. “Een goede natuurtuin kan niet zonder een aantal 

“Een tegengeluid tegen het keurig geknipte groen dat je normaal ziet”

Natuur in postzegelformaat

Natuurtuinen: het is een verzamelbegrip dat van alles omvat. Van een 
klein natuurreservaat in de stad mét eigen ruïne, tot een landelijke 
kwekerij en een post zegeltuintje in de binnenstad. De trotse beheer-
ders en eigenaren tonen dat zij hun stuk of stukje grond hebben 
weten om te toveren tot paradijsjes voor planten, insecten en vogels. 

Natuurtuinen in Groningen
“Een tegengeluid tegen het keurig geknipte groen dat je normaal ziet”

Nynke van den Bergh in haar natuurtuintje
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Lubbert Dijk van Kwekerij 
De Baggelhof



De Mauritsstraat in de Groningse binnenstad verbergt een 
geheim. Door de poort tussen nummers 3 en 5 kom je bij 
een wilde natuurtuin met een echte ruïne erin. De tuin 
wordt al 18 jaar beheerd door Peter Bulk die er tegenover 
woont. 

De tuin is eind jaren ’90 ontstaan. “Oorspronkelijk stonden er op het 
terrein twee scholen”, zegt Peter. “Toen de scholen werden afgebro
ken kreeg het perceel een groenbestemming. Landschapsarchitect 
Ger Roosjen heeft de basis voor de tuin getekend. De patiotuin tussen 
de twee scholen gebruikte hij als basis en een aantal wanden van de 
afgebroken scholen bleef staan zodat ze konden begroeien. Ik woon
de in die tijd al tegenover de tuin en bekeek het proces met aandacht. 
Ik kom uit een kwekersfamilie en heb altijd een grote interesse gehad 
voor planten. Op een gegeven moment zag ik dat het niet goed ging. 
Er was een kalkgrasmengsel gezaaid: onder andere marjolein en 
geel walstro. Na een eerste maaibeurt was het veld bedekt onder 
plantenresten. Ik ben toen spontaan aan de slag gegaan met de hark 
het maaisel eraf te halen. Vanaf dat moment leek het me leuk de tuin 
te beheren.” Na eerst een gedeelte van de tuin te verzorgen, kreeg 
Peter het beheer over de volledige tuin. Hij is er zichtbaar trots op. Bij 

de ingang staat een verzameling potten en bakken met planten erin. 
“ik had half het idee om ze te planten in de tuin. Maar in potten vind ik 
het zo ook wel prima.”

Vlinders
Peter heeft praktisch een voltijds baan aan het beheer van de tuin. 
Hij probeert er een biotoop van te maken met een grote diversiteit. 
Daar horen ook planten in die niet overal populair zijn. “Neem dit 
jacobskruiskruid, het wordt door veeboeren wel het gele gevaar ge
noemd. Het is giftig voor vee en paarden en kan bij het maaien tussen 
het hooi terecht komen. Maar hier kan het wel groeien, al hou ik het 
in toom. Als je dichtbij kijkt zie je dat het vol zit met zwart/gele rupsen. 
Dat is de rups van de jacobsvlinder. Het jacobskruiskruid is een waard
plant voor deze vlinder, die steeds talrijker wordt in het noorden.” 
Planten zijn Peters leven, maar hij kan ook enthousiast worden van 
vlinders. “Kijk een koevinkje, familie van de zandoogjes. Dit is alweer 
de tweede die ik heb gezien. Ik zag laatst ook een zwartsprietdik
kopje. Voor vlinders is het belangrijk dat je de juiste planten hebt. In 
dit gedeelte staan onder andere honingklaver, koekoeksbloem, grote 
wederik en koninginnenkruid. Dat zijn ideale planten om vlinders en 
andere insecten te trekken.”

Tegengeluid
In het bloemrijke veld staat een stronk van een dode rode meidoorn. 
“Die heb ik samen met een vriend ingegraven. De openingen in het 
hout zijn ideale nestplekken voor allerlei insecten. In deze stronk zit 
een aantal goudwespen, prachtig gekleurde sluipwespjes.” Er valt ook 
het één en ander te snoepen in de tuin: kruisbessenstruiken, Japanse 
wijnbessen, frambozen en braamframboos, hangen in het seizoen vol 
met heerlijke vruchten. Ook voor kinderen is er genoeg te beleven. 
De overblijfselen van de gebouwen doen avontuurlijk aan en door 
het struweel lopen spannende paadjes. Van houtafval heeft Peter een 
tipi gemaakt en verderop is een plek waar kinderen hutten kunnen 
bouwen. “Zo komen ze hier een middag spelen en nemen ze hopelijk 
ook iets mee van alles wat hier groeit en leeft.”
De natuurtuin aan de Mauritsstraat is een ecologisch wondertje mid
den in de drukke binnenstad. Peter is terecht trots op wat hij heeft 
bereikt met de tuin. “Overal hoor je dat het slecht gaat met de bijen en 
zonder bestuiving is er geen plantenleven mogelijk. Met deze tuin doe 
ik er op kleine schaal iets aan. Hier is nog volop leven. Ik zie het wel 
een beetje als een tegengeluid tegen het keurig geknipte en saaie 
stadsgroen dat je veel meer ziet in druk bewoonde gebieden.”

Verborgen natuur in de binnenstad

Peter Bulk in 
de natuurtuin
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merels, lijsters en andere vogels. En hoewel je als particulier niet het 
geluk hebt een boomkwekerij aan huis te hebben, kun je de situatie 
die het oplevert in de tuin zeker imiteren, vindt Lubbert. “Vooral in 
nieuwbouwtuinen moet je ervoor zorgen dat dieren weinig obsta
kels tegenkomen van de ene tuin naar de andere tuin. Klimophagen 
zijn prachtige ‘snelwegen’ door een nieuwbouwwijk. De insecten en 
vogels moeten als het ware van groen naar groen kunnen in zo’n wijk. 
Verbind jouw groen met dat van je buren. Je zou het een Ecologische 
Hoofdstructuur voor tuinen kunnen noemen.”

Creatief met puin
Lubbert is een wandelende plantenencyclopedie. Hij vertelt honderduit 
over de op het eerste gezicht nonchalante uitstraling van zijn tuin. “Dit 
is een mooi voorbeeld van een slimme border”, zegt hij terwijl hij stil 
staat bij een zee van kleur onder een fruitboom. Vooraan begin je met 
 bodembedekkers, verder naar achter iets hogere planten, zoals deze 

geraniums en weer naar achter tot aan de boom, nog hogere planten. 
Van laag naar hoog dus. Daarmee geef je een enorme diversiteit aan 
leven de kans om optimaal van je tuin te profiteren.” Er liggen poeltjes 
waar nog wat water in staat en hier en daar loopt een zandpaadje 
tussen het hoge gras door. “Zand en water hebben we in overvloed. 
Daarom is de tuin ook zo populair bij de vogels uit de buurt.” 
Even verderop ligt een berg bouwpuin. “Alles heeft een functie. Zo’n 
puinhoop zit vol met holletjes en gaten. Een ideale mix van zon, scha
duw en schuilplekken voor vlinders, muizen en salamanders die er 
overwinteren.”
Hier en daar toont een fraaie witte schermbloem dat ook  zevenblad het 
hier prima naar zijn zin heeft. “Zevenblad is onvermijdelijk en ook prima 
om in je tuin te hebben. Ik maai af en toe een stukje, om weer een ope
ning in de tuin te creëren. Maar ik pak het ook aan door er stevige plan
ten overheen te zetten, zoals Griekse alant, silphium, koninginnenkruid 
en hangende zegge. Die pakken de ruimte die anders door zevenblad 
wordt bezet. Het zijn bovendien geweldige planten voor insecten.”

Gevlochten meidoornhaag
De natuurvriendelijke manier van landschapsbeheer (‘waag het niet 
tuinieren te noemen’) gaat door in de kwekerij. Tussen de bomenrijen 
krijgen wilde planten een kans en het gebied wordt omgeven door 
prachtige oude hagen van meidoorn. Lubbert heeft zelfs een gevloch
ten meidoornhaag. “Dat is een ambacht dat stamt uit de tijd voordat er 
prikkeldraad werd gebruikt. Jammer genoeg zijn er nog maar weinig 
mensen die een haag kunnen vlechten.” Overal zie je dat de tuin werkt. 
Op het zandpad rusten een paar zandoogjes en door de haag kruipen 
larven van lieveheersbeestjes als natuurlijke bladluisopruimers. Lubbert: 
“Je moet er oog voor hebben. Maar gaandeweg herken je steeds plan
ten en insecten en leer je dat samenspel beter te begrijpen. En daar 
gaat het om in een natuurtuin, of die nu groot is of klein.”
Bezoekje brengen aan kwekerij Baggelhof? Kijk dan op 
www.baggelhof.nl

Berg bouwpuin in de tuin, een schuilplek voor o.a. vlinders en muizen

Laag groeiende planten die insecten aantrekken
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Het gaat weer iets beter met de huismus in Nederland, maar reden om 
de vlag uit te hangen is er nog niet. Dat is een tussentijdse conclusie 
die natuurbeheerder bij Het Groninger Landschap René Oosterhuis 
trekt uit zijn voortgaande onderzoek naar huismussen in en rond Leek. 
Oosterhuis doet in zijn vrije tijd onderzoek naar huismussen. “In de pe
riode tussen 1990 en 2000 daalde het aantal huismussen dramatisch, 
tot een halvering van de populatie. Nu lijkt het erop dat de populatie 
zich stabiliseert en zelfs voorzichtig toeneemt. Het onderzoek heeft 
de vinger nog niet op de zere plek kunnen leggen. We merken wel 
dat er minder jongen opgroeien, ten opzichte van de periode voor de 
daling. Vooral in woonwijken is dit duidelijk te merken. Een oorzaak 
zou kunnen zijn dat er minder insecten te vinden zijn. Je ziet dat veel 
mensen hun tuinen tegenwoordig helemaal bestraten, om er maar zo 
weinig mogelijk werk aan te hebben. Voor insecten en dus vogels is 
dat funest.”
De tuin van Oosterhuis is een voorbeeld van een huismussenparadijs; 
je zou het een natuurtuin kunnen noemen. De tuin ziet er niet wild uit: 
borders en hagen zijn keurig geknipt en er is volop speel en zitruimte. 
“Maar alles is aanwezig om er een goede insecten en vogelbiotoop 
van te maken. De planten in de tuin komen uit deze streek, of in ieder 
geval uit WestEuropa. Dat betekent dat de insecten hier er bekend 
mee zijn. Zolang mussenjongen nog niet zijn uitgevlogen krijgen ze in
secten van de ouders. Die moeten ze dicht bij het nest kunnen vinden. 
Volwassen mussen eten vooral zaden en plantaardig voedsel.”
In de tuin hebben een zandplek en een waterbassin een prominente 
plek gekregen. Zelfs met mensen in de tuin maken de mussen hier 

De Nederlandse tuinen verstenen. Een slechte gang van zaken, weet Wout Veldstra, ge
pensioneerd stadsecoloog van Groningen. “Veel huisbezitters lijken te kiezen voor een tuin 
waar ze geen omkijken naar hebben. Zo’n tuin vol tegels kan niet goed zijn voor de natuur in 
Nederland.”
Operatie Steenbreek ontstond nadat het onderwerp ‘verstening van Nederland’ aan de 
orde kwam in een discussieclub van wetenschappers in Wageningen. Veldstra: “Hoogleraar 
botanie Piet Koning vroeg naar mijn bevindingen als stadsecoloog. Dat was de aanleiding 
om Operatie Steenbreek te starten, met als tweeledig doel: onderzoek naar de actuele situ
atie door studenten van de RUG en andere universiteiten en lokale actie ondernemen, in 
samenwerking met IVN, KNMV, Vogelbescherming en het Klimaatverbond. Uit een onder
zoek waarbij een Groningse studente de resultaten van een onderzoek naar hittestress in de 
stad combineerde met een onderzoek naar de afvoer van regenwater, werd onder andere 
duidelijk dat het slecht was gesteld met het effect dat versteende privétuinen hebben op de 
temperatuur en de afvoer van regenwater.”
Operatie Steenbreek helpt gemeentes door ze te voorzien van advies, ervaring en informa
tiemateriaal. Veldstra: “De gemeentes gaan zelf op hun manier aan de slag met het verruilen 
van steen voor groen. We hoeven zelf nauwelijks meer de boer op. Gemeentes weten ons te 
vinden. Ongeveer vijftig gemeentes zijn nu aan de slag met operatie Steenbreek. Dat levert 
mooie initiatieven op: in Maastricht vervangen studenten in de tuinen van oudere bewoners, 
stenen met groen. Ze onderhouden die tuinen ook. In Haarlem verzorgen ecologen rondlei
dingen langs het groen in de stad en in Den haag kunnen bewoners een tegel uit hun tuin in
ruilen voor twee planten. Al die initiatieven komen nu in een catalogus waaruit deelnemende 
gemeentes inspiratie kunnen putten.”
Benieuwd naar Operatie Steenbreek in Groningen? Bekijk dan de afleveringen van Goud-
Groen op youtube.com.

Operatie Steenbreek: “Tegel eruit, plant erin”

Gepensioneerd 
stadsecoloog Wout 
Veldstra

Een tuin voor de huismus

dankbaar gebruik van. De volwassen vogels pikken voer uit de kippen
ren en Oosterhuis strooit af en toe een handje gemengd graan om bij 
te voeren. “Als je een zandbad en waterbak in je tuin plaatst, doe dit 
dan dicht bij een haag of plantenrand waar de vogels kunnen schuilen 
als er een sperwer of een valk voorbij komt. Eten, broeden en overle
ven: met de juiste planten en indeling van je tuin komen de mussen 
vanzelf. En niet alleen mussen maken er gebruik van. Je zult zien dat 
volop andere vogelsoorten het ook naar hun zin krijgen in je tuin.”

Huismus 
(mannetje)

René Oosterhuis
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Stadjers hebben maar geluk: in hun achtertuin ligt sinds kort een gigan-

tisch moerasgebied. En dat op fietsafstand. De Onlanden, Hunzedal,  

‘t Roegwold: samen vormen ze bijna zevenduizend hectare nieuwe natte 

natuur. De drie beheerders – Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 

Het Groninger Landschap – zijn er lyrisch over. Ze heten Stadjers van harte 

welkom. 

Een of twee piepjonge zeearenden, dat is 
nog onduidelijk, maar met de kersverse 
zee arendenfamilie in het Hunzedal gaat het 
uitstekend. Michel Krol, natuurbeheerder van 
Het Groninger Landschap, is trots op zijn nieu
we bewoners. Hij noemt de zeearend de hei
lige graal van moerasnatuur. “Een broedende 
zeearend bewijst dat het moeraslandschap op 
orde is.” Het succes komt niet alleen op conto 
van Het Groninger Landschap. Wie uitzoomt, 
ziet het grotere geheel. De Onlanden, Hun
zedal en ‘t Roegwold: samen vormen ze één 
groot moerasgebied. Speciaal voor de Golden 
Raand schuiven de drie beheerders aan: Krol, 
Jacob de Bruin, boswachter van Natuurmonu
menten, en Annet de Jong, boswachter van 
Staatsbosbeheer. In koor prijzen ze de nieuwe 

seling bestond het gros nog uit akkers met 
aardappelen, graan, bieten en biljartlakens 
met zwartwitte koeien. Van landbouwgrond 
natuur maken, luidde de uitdaging. Dat is 
glansrijk gelukt, stelt De Bruin vast. “Dat is 
het mooie: wij laten hier zien dat moerasna
tuur te herstellen is. Vrij eenvoudig zelfs, 
zeker vergeleken met het herstel van natte 
heide. Hier worden wij harstikke blij van.” 
Toch zijn er ook onderlinge verschillen. Zo 
kijkt Krol met lichte afgunst naar De Bruins 
waterhuishouding. “Hij heeft kwel, grond
water dat naar boven komt. Dat maakt het 
ontwikkelen van vegetatie een stuk makkelij
ker.” Andersom roemt De Bruin Krols vrijheid 
om het waterpeil te laten schommelen. “Jouw 
peildynamiek is uniek in Nederland”, zegt hij. 

Robuust
De schaal imponeert. Maar liefst zevendui
zend hectare beslaat de totale laagveen
gordel. Ter vergelijking: Nationaal Park 
Lauwersmeer is ‘slechts’ zesduizend hectare 
groot. De omvang doet de natuur goed. Krol: 
“Zeearenden, roerdompen, otters, bevers, 
witwangsterns: nergens in Nederland zie 
je zo’n diversiteit als hier. Bij ons broeden 
steltkluten, zwarte sterns en witwangsterns. 
Van de steltkluten zelfs vijftien paar. Echt 
waanzinnig.” De schaal maakt het bijzonder, 
stelt ook De Bruin. Als voorbeeld noemt hij 
de snor, een kleine bruine rietvogel met als 
geluid een lange triller. “Drie procent van de 
wereldpopulatie zit in Nederland. En bij ons 
ligt nu een van de hotspots. Hetzelfde geldt 

Mega-moeras 
    als achtertuin

Onlanden

natte natuur. Een prestatie van formaat, stel
len ze. “Onder Groningen ligt nu één van de 
grotere moerasgebieden van Nederland”, zegt 
De Bruin. “Hier mag Groningen met recht trots 
op zijn”, vult De Jong enthousiast aan. 

Laagveengordel 
Natuurmoeras domineert onder de stad. Als 
een halve maan krult de natte natuur om het 
zuidelijke deel van de stad. Een laagveen
gordel, noemen ze het. Met in het westen 
natuurgebied De Onlanden, in het midden het 
Hunzedal en in het oosten ’t Roegwold. Wat 
ze gemeen hebben: de weidsheid, de jonge 
leeftijd en de wijze van inrichting. “Water over 
Gods akker”, typeert Krol de omvorming. 
Het is relatief snel gegaan. Rond de eeuwwis

V.l.n.r. Annet de Jong, Jacob de Bruin en Michel Krol



Het natuurniveau vlakbij de stad Groningen is ongekend, 
zegt wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente 
Groningen. Natuurlandschappen als de Onlanden, de 
Hunze zone en Roegwold liggen al bijna binnen de stads-
randen. “Die verbindingen worden de komende jaren alleen 
maar mooier en beter. Ik fiets geregeld vanuit de stad zo de 
natuur in. Het puur natuur-karakter en de openheid van de 
gebieden zo vlakbij, maakt de stad én de omgeving tot een 
uniek gebied. Dit zie je ook niet in het Groene Hart. Eigenlijk 
nergens in Nederland.” 

Binnen de Regiovisie GroningenAssen zijn afspraken gemaakt 
om verbindingen en structuren met de natuur te respecteren en te 
verbeteren. De stad Groningen is daar volop mee bezig, zegt Van der 
Schaaf: “Groningen is een compact, intensief bebouwde stad met een 
hoge bevolkingsdichtheid en bruisend van het leven, gezelligheid, 
cultuur en horeca. Maar voor de stad is het minstens zo belangrijk dat 

je op letterlijk een steenworp afstand geweldig mooie natuurland
schappen hebt. Die zijn niet alleen essentieel als waterbuffer om bij 
wateroverlast in de stad droge voeten te houden. De stadsgrens is 
geen harde grens. We proberen de stad en de natuur eromheen met 
elkaar te verweven. Zoals de groene zone bij Selwerd/Paddepoel en 
de verbinding met het Reitdiepgebied. Bij de inrichting van het oude 
Suikerunieterrein in de stad is het leidend principe dat we letten op de 
oude structuren die in het gebied lopen en nog steeds zijn te vinden. 
Die willen we meer terugbrengen en er met de huizenbouw rekening 
mee houden. Ook bij de aanleg van Meerstad kiezen we er gericht 
voor om natuur net zo belangrijk te maken als wonen en leggen we 
verbindingen aan tussen wonen en natuur. Samen met Het Groninger 
Landschap zijn we bezig om een visie op de Hunzezone te realiseren 
en zo werken we ook met andere natuurorganisaties samen, zoals 
met Natuurmonumenten bij Kardinge. We zien dat het werkt. De 
eerste otter zwemt inmiddels in de stadsgrachten. Dat zegt wel wat 
toch?”

Grens stad-natuur vervaagt
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voor de roerdomp: het aantal nesten groeit 
snel. Zelfs tot in de stad Groningen, in Kardin
ge. Overal hoor je nu waterrallen, overal zie je 
blauwborsten. Dat komt door de schaal.” De 
Jong knikt, en zegt: “De robuustheid van het 
totale moerasgebied maakt de natuur minder 
kwetsbaar.”

Witwangsterns
Dieren houden zich niet aan grenzen. Dat ze 
het hele moerasgebied benutten, laten de 
witwangsterns mooi zien. Jarenlang broedden 
ze in de Kropswolderbuitenpolder, totdat Krol 
vorig jaar het waterpeil sterk verlaagde. Een 
noodgreep, stelt hij, om de vegetatie aan de 
praat te krijgen. Een geluk bij een ongeluk: 
tegelijkertijd zette Staatsbosbeheer namelijk 

het Dannemeer, deelgebied van ’t Roegwold, 
onder water. Het gevolg: alle witwangsterns 
verkasten naar de buren. Krol was er blij mee. 
“Zo bleven ze tenminste binnen de provincie.” 
De Jong zag de sterns dit voorjaar weer ver
dwijnen, omdat het water in het Dannemeer 
juist heel hoog staat. “Ze zitten nu weer bij 
ons. Ditmaal in de Oostpolder”, lacht Krol. De 
verhuisperikelen rond de sterns deed de be
heerders de ogen openen. “We moeten ons 
beheer onderling beter afstemmen”, erkent 
Krol. De Jong en De Bruin beamen dat. De 
laagveengordel vereist een breder blikveld. 
Niet met oogkleppen elk hun eigen terrein 
beheren, maar het moerasgebied als één ge
heel bekijken. “Daar praten we al over, maar 
er liggen zeker nog kansen”, stelt De Bruin.  

Groeningen
Hét pluspunt: het moerasgebied ligt dichtbij 
de stad, benadrukken de drie beheerders. 
Op fietsafstand, voor sommige wijken zelfs 
op loopafstand. “Groeningen”, beschrijft De 
Jong in één woord de transformatie die de 
stadse achtertuin heeft ondergaan. Menig 
Stadjer weet de achtertuin al te vinden. 
Fietsers, wandelaars, ruiters, hardlopers: ze 
zijn er even helemaal uit, de natuur in. Weg 
van het drukke stadse bestaan. Onthaasten 
is belangrijk, vindt Krol. “Of je er nu vogels 
kijkt of hardloopt: een groene omgeving 
is goed voor je gezondheid. Naarmate de 
maatschappij stressvoller wordt, neemt de 
behoefte aan rust en stilte toe. Die vind je 
in de natuur.” De laagveengordel biedt een 

uitgebreid stelsel aan wandel en fietspaden, 
parkeerplaatsen en vogelkijkhutten. De Bruin 
raadt in De Onlanden de nieuwe uitkijktoren 
aan. De toren biedt een spectaculair uitzicht 
over het moeras. Krol adviseert: bezoek de 
Oostpolder met de broedende steltkluten, 
zwarte sterns en witwangsterns. De Jongs tip: 
het Knuppelpad in het Dannemeer, een hou
ten vlonderpad van vele honderden meters 
dwars door het moeras. 
“Het groen maakt het wonen in de stad 
aantrekkelijker. Wij zien graag dat mensen 
onze terreinen bezoeken. Bezoekers creëren 
draagvlak voor ons werk”, zegt De Jong. Ze 
trekt het breder. “De hele regio profiteert. De 
laagveengordel biedt kansen voor onderne
mers die duurzaam willen innoveren. Denk 
aan voeding, bijvoorbeeld Roeg natuurvlees. 
Onze grote grazers dienen nu als ecologisch 
voedsel voor Stadjers.”

Waterberging
Het moeras biedt Stadjers nog een voordeel: 
ze houden bij wateroverlast de voeten droog. 
Grote delen van De Onlanden en Hunzedal 
zijn ingericht als noodberging. Stijgt het 
water peil boven de gevarenzone, dan kan 
het water er tijdelijk terecht. Als noodventiel. 
Begin 2012 stroomden beide terreinen vol. 
De Bruin: “Onze inrichting was nauwelijks 

klaar. Het lekte aan alle kanten. Voor de na
tuur pakte het gunstig uit. Zo verdwenen de 
veldmuizen nagenoeg allemaal en kon de 
zeldzame waterspitsmuis zich flink uitbrei
den.” Ook Krol was positief over het onder
stromen. “Wij hadden er de witwangsterns 
aan te danken”, zegt hij. 
Af is de laagveengordel bepaald niet. Dwars 
door het gebied razen twee snelwegen – de 
A7 en de A28 – en kanalen met onbeklim
bare oevers. Menig bever en otter is al over
reden. Voor een link tussen de terreinen van 
Krol en De Jong werkt de provincie aan een 
ecologische verbinding. “Het lijkt erop dat 
onder de snelweg een tunnel komt, waardoor 
bijvoorbeeld otters zich kunnen verplaat
sen”, vertelt De Jong. In De Onlanden en het 
Hunzedal wonen al otters, in ’t Roegwold nog 
niet. “Die otter komt er wel”, stelt De Bruin. 
Staatsbosbeheer wil de laagveengordel aan 
de oostzijde verlengen. Ten noorden van 
de A7 moeten gronden nog als veenmoeras 
worden ingericht. De Bruin kijkt voor uitbrei
ding zuidwaarts, naar Drenthe richting de 
bron van het Eelderdiep. Krol kijkt juist noord
waarts, naar de stad Groningen. “Wij willen 
de Hunze weer door de stad laten stromen, 
richting het Reitdiep en de Waddenzee. Dan 
creëren we groen in de stad, nog dichter bij 
de Stadjers.” 

‘t Roegwold

De afgelopen twee winters zwemt in de 
Diepenring van de stad Groningen een 
volwassen otter rond. Alleen in de winter. 
’s Zomers is het dier vertrokken en het is 
even afwachten of komende winter deze 
otter weer zijn intrek neemt in de holle 
ruimte onder een woonboot in de gracht. 
Medewerker Natuurbeheer Alwin Hut keek 
er niet echt raar van op. “De bewoner van 
de woonboot hoorde wat gerommel onder 
zijn boot en was heel benieuwd wat dat 
was. Toen hij uit het raam keek, zag hij die 
otter het water in duiken. Het beest had 
een lekker warme plek gevonden. Een 
holle ruimte onder de kachel van die boot. 
De otter vist ook echt in de Diepenring. 
Dat blijkt uit de spraints (uitwerpselen) die 
we in de buurt vonden. Als hij er komende 
winter weer zit, ben ik toch echt benieuwd 
of we uit het DNA van zijn spraints kunnen 
afleiden waar hij vandaan komt. Het beest 
redt zich prima in de binnenstad. Op die 
plek in de Diepenring zit vis genoeg, dat 
weten we want er zitten genoeg mannetjes 
te vissen op de kade. En als hij het nodig 
vindt, zwemt de otter ook zo weer terug 
naar de Onlanden. Da’s dichtbij en via de 
waterwegen ook makkelijk te bereiken.” De 
woonboot staat eigenlijk op de nominatie 
om binnenkort gesloopt te worden, maar 
vanwege die otter wordt daarmee nog ge
wacht. Hut ziet daar echter geen probleem 
in voor de otter. “Als hij echt in de Diepen
ring wil blijven, zijn er zat plekken voor 
hem om te verblijven. Hij is ook gezien in 
holle ruimten onder brugdelen, dus hij redt 
zich prima. Maar ja. Als er ook een lekkere 
ruimte is onder een warme kachel…dan zou 
ik het ook wel weten.” 

Otter in Diepenring
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Witwangstern in het HunzedalWitwangstern in het Hunzedal



 

    

Lex Stoit (15)  LetteLberterpetten
 

JEUGDBOSWACHTERS

“Ik ben nu 3 jaar jeugdboswachter in de Lettelberterpetten 
en ik blijf het doen tot ik er te oud voor word. Een keer in de 
twee weken loop ik er rond en kan dat prima combineren met 
mijn school, de groene school, Terra Oldekerk. Het leukste 
vind ik de planten in het gebied. Hier zie je soorten die je 
niet zo snel ergens anders tegenkomt. Nieuw in het gebied 
is moeraskartelblad. Dat soort dingen zijn leuk. Maar ik 
kan ook erg genieten van de Schotse hooglanders, met hun 
kalfjes en ook libellen zijn prachtig. De groene glazenmaker 
bijvoorbeeld maar ook andere soorten. Ik kom heel soms 
wel eens de Keizerlibel tegen. Dan vliegt er wel even wat 
langs! Ik vind het ook mooi om mensen wat over het gebied te 
vertellen. Dat kan prima als ik ze moet aanspreken omdat 
ze hun hond moeten aanlijnen. De reacties zijn wisselend. 
Maar ja. Ik hoef ze niet aan 
      te spreken, maar ik wil het wel doen. Dat hoort erbij 

vind ik. Ik wil later geen 
boswachter worden. 
Hovenier misschien, maar 
het liefst kok. Dat heeft 
dan weer met mijn liefde 
voor planten – en dus ook 
groente te maken denk 
ik.” 

F
o

to
’s

 O
m

ke
 O

u
d

e
m

a
n

, A
rt

e
m

is
ia

 P
h

o
to

g
ra

p
h

y

Bericht van de jeugdBoswachters
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Mien Grunneger Laand is een 
nieuwe rubriek waarin Be-
schermers een column kunnen 
schrijven over hun speciale plek 
in het Groninger landschap. 
Waarom betekent of betekende 
die plekzoveel voor u?
De column kunt u toesturen aan: 
info@groningerlandschap.nl.
De inzender van wie we de 
column plaatsen, ontvangt als 
kado het boek ‘IJsvogels van de 
Hunze’.

MIEN GRUNNEGER LAAND

Onthaasten op de kwelder
Ik heb het vaak druk. Een baan op een school in Leeuwarden, drie opgroeiende jongens, een huis dat 
nodig geschilderd moet worden, vrienden die ik graag wil zien. Mails die verstuurd moeten worden, 
was om op te hangen. Soms een beetje te druk. Het enige dat voor mij dan echt helpt, is naar de dijk 
fietsen. Ik heb het geluk dat ik op een paar kilometer afstand van Noordpolderzijl woon. Parkeer ik bij 
café ‘t Zielhoes mijn fiets en loop ik de dijk op, dan verdwijnt alle stress als sneeuw voor de zon uit m’n 
lijf. Wat een uitzicht. De buitendijkse haven, de kwelder, verderop het wad. En vooral: de luchten. 
Wat voor weer het ook is, het is er altijd prachtig. Het ruikt er naar zee, je hoort de scholeksters, de 
tureluurs en de oeverlopers. Soms zitten er wulpen of zie ik in de verte een wolk bonte strandlopers. 
De ene keer is het wad verdwenen, zo heiig is het, de andere keer zie je met het blote oog Rottumer
oog en Rottumerplaat liggen. Meestal ben ik de enige mens die er te bekennen is.
Tegenwoordig mag je een stuk over de kwelder lopen. Vroeger dacht ik dat zo’n kwelder alleen uit 
gras bestond. Gras op slik, verder niks. Ik keek vooral in de verte naar de horizon, en omhoog naar 
de lucht, maar nooit naar beneden. Tot ik er een keer liep met een vriend die veel van kwelders weet. 
Dankzij zijn verhalen, zie ik nu meer. Kijk je namelijk goed, dan zie je in die groengele grasvlakte 
interessante dingen. Bloeiende plantjes, zoals het roze melkkruid en de gele bloemen van het zilver
schoon. En het zilvergrijze zeealsem, dat een geur heeft die je letterlijk uit duizenden herkent. Ook 
staan er verschillende soorten grassen, zie je schelpenresten, botten en schedels van vogels, mooie 
veren. Ook het slik zelf blijkt verrassend mooi. Droogt het op, dan ontstaan schitterende patronen. 
Met een laagje water erover weerspiegelen de wolkenluchten erin. Ik ga nooit meer naar de kwelder 
zonder fototoestel. Als een schatzoeker loop ik voorovergebogen met mijn camera, op zoek naar een 
detail om te fotograferen. Altijd vind ik iets dat de moeite waard is. Op de terugweg naar m’n fiets ga 
ik altijd nog even op de dijk zitten. Omringd door louter natuur voel ik me klein, en dat voelt prettig. 
Mails? Werk? Was? Wat doet het er eigenlijk echt toe? Laat mij hier maar een tijdje zitten. 

Saskia Oosterhoff
Bewoonster van het Hogeland 
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Voor ons natuurgebied Bourtange ontwik
kelden we een buitenles voor groep 7 en 8. 
Basisschool de Zonnewijzer uit Bellingwolde 
bood zich aan als proefkonijn, en zo struinden 
we met de hele klas door het Bourtanger
veld. De eerste opdracht was het vinden van 
zonnedauw. En super klein plantje, maar o zo 
stoer. Het is namelijk een vleesetend plantje. 
Met kleverige druppeltjes aan zijn blaadjes lokt 
en vangt hij insecten. Pas nadat we hadden 
verzekerd dat hij geen vingers eet, voelde de 
leerlingen voorzichtig aan dit voor de zonne
dauw levensbelangrijke vocht. Toen we op 
een van de zonnedauw de resten vonden van 
en lantaarntje, een kleine libel, stelden we 
ons voor wat voor strijd op leven en dood hier 
gevoerd was! Daarna kregen de leerlingen 
een foto van een dierspoor of een plant die 
ze vervolgens moesten opsporen. Een aantal 
rupsen van de sintjacobsvlinder op uitge
trokken planten trok echter meer aandacht. 
De dag ervoor hadden onze vrijwilligers het 
gebied ontdaan van jacobskruiskruid om zo te 
voorkomen dit giftige plantje zich verspreidt 
naar aangrenzende landbouwgronden. Daar 
zou het door vee gegeten kunnen worden. 
Gelukkig zaten er tussen de leerlingen een 
paar paardenmeisjes die dit gelijk snapten; 
maar sommigen hadden toch medelijden met 
deze verweesde rupsen, en eerlijk gezegd 
had ik dat ook. Het is mooi dat we op steeds 
meer plekken dit soort buitenlessen kunnen 
aanbieden. Naast Bourtange doen we dat ook 
bij het Reitdiep, in de Dollard en op landgoed 
de Ennemaborg. Bij die laatste twee hebben 
we het komend najaar ook weer jeugdfestivals. 
Ik heb er al weer heel veel zin in om te zien 
hoe al die kinderen door het wad springen om 
wadbeestjes te vangen, of zich laten verwonde
ren door de vele paddenstoelensoorten.
Laatst hield ik een verhaal voor de Groninger 
bouwsociëteit, die nieuwsgierig was hoe wij 
al die kinderen toch weten te interesseren 
voor de natuur; want natuur is voor kinderen 
toch helemaal niet sexy, dachten zij? Toen we 
deze heren in pak zelf een schepnetje gaven 
om waterbeestjes te vangen hadden ze het 
antwoord op hun vraag snel 
te pakken: zó dus!

COLUMN: MICHEL VaN ROON 



Wilt u meer weten over het schenken of nalaten aan natuur of erfgoed 
in de provincie Groningen? Neem dan contact op met Samia Mulder, 
medewerker communicatie en fondsenwerving, via s.mulder@
groningerlandschap.nl of 050 313 59 01. 

om verschillende kruidenmengsels aan 
te schaffen. Een bloemrijk grasland heeft 
een groot aandeel kruiden, die eenmaal in 
bloei een kleurrijk uiterlijk geven aan het 
veld. Bloemrijke graslanden trekken veel 
insecten aan (zoals vlinders, bijen, hommels, 
zweefvliegen, sprinkhanen en kevers), die 
op hun beurt weer insectenetende vogels 
aantrekken.  

Gift voor bloemrijke vegetatie 
Reitdiep 

Echtpaar van Ophem wilde graag ter ere 
van hun 50 jarige huwelijk een goed doel 
ondersteunen. Dat werd Het Groninger 
Landschap. Samen met hun gasten is er  
€ 720,– opgehaald voor de versterking van 
de bloemrijke vegetatie in het Reitdiep. Het 
betreft hier een proefproject om het gebied 
voor natuur en omgeving aantrekkelijker 
te maken. De gift kan gebruikt worden 

Natuurakker Bourtangerveld
Het Groninger Landschap heeft een natuurakker aangelegd bij het 
Bourtangerveld, waar de afgelopen jaren de es is gereconstrueerd. In 
de natuurakker is een brede rand ingezaaid met granen, boekweit en 
inheemse akkerflora. Er zijn stroken vogelwintervoedsel gezaaid en 
lupine, dat als biologisch veevoer gaat dienen. Lupine haalt stikstof uit 
de lucht, legt dat vast in de grond en gebruikt het als eigen voeding. 

Ree bij akkerrand

Daardoor is er geen mest nodig om dit gewas te verbouwen. “Sterker 
nog: lupine zorgt ervoor dat de hele bodemgesteldheid verbetert”, 
aldus natuurbeheerder Silvan Puijman, die de natuurakker samen met 
biologische agrariërs heeft vormgegeven. Het Groninger Landschap 
heeft vorig jaar een beroep op de donateurs gedaan om nabijgelegen 
natuurprojecten financieel te steunen, waaronder de aanleg van deze 
natuurakker. Puijman: “Met het geld is een afrastering geplaatst om 
de koniks buiten te houden. Reeën, echte fijnproevers, en hazen kun
nen nu ongestoord knagen aan de gewassen. Door de natuurakker 
ontstaan er nieuwe kansen voor vogels, vlinders en bijen. Het is mooi 
om te zien dat de vlinders zoals het koevinkje en de reeën het lekkers 
op de natuurakker al zo snel ontdekt hebben”. Vrijwillig medewerkers 
van Het Groninger Landschap houden de natuurakker in de gaten en 
monitoren de aantallen en soorten vlinders en vogels.

Witsnuitlibellen 
Voor libellenspotters is er veel opmerkelijks te melden de laatste tijd. 
Zo zijn in de stad Groningen bij de vijver bij de Selwerderhof twee 
gevlekte witsnuitlibellen gezien. Een zeldzaamheid, vindt libellenken
ner Christophe Brochard. “Het is de grootste witsnuitlibel die er is en 
het diertje komt normaal in laagveengebieden voor. Je zou hem niet 
verwachten bij zo’n grote betonnen bak in de stad.” 

Het werk van Stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun 
van de provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij, Vrienden (bedrijven en sponso-
ren) en Beschermers (donateurs). Stichting Het Groninger Landschap is in bezit van het CBF-
Keur, een onafhankelijk keurmerk voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. 

GIFTEN EN LEGaTEN

De heer van der Sluis vierde zijn 65e ver
jaardag met een gift van € 722,– voor onze 
stichting.

Van de personeelsvereniging van de gemeen
te Leek hebben we € 90,– ontvangen naar 
aanleiding van een excursie in het veld met 
één van onze beheerders. Het geld komt ten 
goede aan de libellen: de groene glazenma
kers in de Lettelberterpetten. 

Van echtpaar van Dijken hebben we € 200,– 
euro mogen ontvangen ter gelegenheid van 
hun 40 jarig huwelijk.

Op 12 juni was de Bouwsociëteit Groningen 
op bezoek in het bezoekerscentrum Reitdiep. 
Tijdens de bijeenkomst konden de aanwezi
gen zelf deelnemen aan één van de jeugdac
tiviteiten en gingen ze waterbeestjes vangen. 
Als dank voor de dag ontvingen we 200 euro, 
te besteden aan jeugdeducatie. Van het geld 
gaan we een hermelijn in winterkleed laten 
opzetten, zodat we het kunnen gebruiken 
voor de zoogdierlessen die wij aan verschil
lende scholen in Groningen geven.

andere ontvangen 
giften

Bouwsociëteit 
Groningen investeert in 
jeugdeducatie
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Bij een vennetje in Nanninga’s Bos zijn zowel de venwitsnuitlibel 
als de noordse witsnuitlibel aangetroffen. Los van het gegeven 
dat deze libellen normaal in hoogveengebieden voorkomen is het 
feit dat samen bij hetzelfde vennetje rondvliegen, bijzonder. “Die 
beesten concurreren elkaar normaal. Sommige witsnuitlibellenlarven 
eten elkaar op, dus voor één van de twee soorten is het wegwezen 
of doodgaan.” Brochard vindt de locatie waar de libellen worden 
aan getroffen interessant. “Want dat zou kunnen duiden op een 
verschuiving van biotopen. Maarja, het kan ook toeval zijn, want er 
zijn libellen die na het uitkruipen, duizenden kilometers vliegen, dus 
je kunt eens een opvallende soort in je tuin tegenkomen. Het wordt 
pas echt interessant als we ook de larvenhuidjes vinden. Dan heb je 
het wellicht over een nieuwe populatie in plaats van over een paar 
losvliegende exemplaren.” 

Hunzedal zorgt voor topjaar broedvogels
De vorig jaar gerevitaliseerde rietlanden van het Hunzedal hebben al 
direct een positief effect op de vogelpopulatie. Het lijkt erop dat Het 
Groninger Landschap vijf broedparen kleinst waterhoen in de Oost 
en Onnerpolder heeft zitten. “Dat is meer dan ooit”, aldus natuur
beheerder Michel Krol. “Dat geldt ook voor de steltkluut. Daarvan 
tellen we 15 broedparen en daarmee is deze plek voor die soort een 
van de grootste broedlocaties van Nederland.” Ook het aantal zwarte 
sterns heeft zich enorm ontwikkeld. Krol: “Ze zitten allemaal in de 
gerevitaliseerde rietlanden op natuurlijke nesten. De vogelwacht 

NIEUWS UIT DE NaTUUR

30 31

Zuidlaren had tevoren wel nestvlotjes geplaatst om ze tot broeden te 
stimuleren, maar die laten ze links liggen als ze betere mogelijkheden 
hebben. En dat is dus het geval. We hebben de afgelopen tien jaar 
niet zoveel zwarte sternjongen gehad.” Ook de kwak en de ralreiger 
zijn tussen het riet gesignaleerd. Niet als broedvogel, maar het zijn 
niettemin mooie waarnemingen van twee zeldzame vogelsoorten.

Moeraskartelblad in Lettelberterpetten 
In de Lettelberterpetten is moeraskartelblad aangetroffen. De plant 
wordt steeds zeldzamer in Nederland omdat door ontwatering van 
graslanden de bodem te droog wordt. 
Moeraskartelblad is een plant die leeft van de aanwezigheid van 
andere planten. Officieel is het een ‘halfparasiet’. Het plantje dringt 
in het wortelstelsel van andere planten door en tapt daar mineralen 
af maar de plant heeft voldoende bladgroen om met fotosynthese 
voor zijn eigen voedingsstoffen te zorgen. “Het voordeel van 
moeraskartelblad is dat het vooral parasiteert op grassen”, zegt 
natuurbeheerder René Oosterhuis. “Ze concurreren het gras weg 
en daardoor hou je een heel open vegetatie, met ruimte voor 
andere soorten.” Er staat vooralsnog één moeraskartelbladplant 
in de Letterberterpetten en Oosterhuis gist naar de oorzaak van 
zijn aanwezigheid. “Deze plant heeft relatief grote, zware zaden. 
Kijk, orchideeën hebben fijn zaad, dat zo door de wind kan worden 
meegenomen, maar dat lukt bij deze plant niet. Het zal een vogel zijn 
geweest, of anders zat het tussen de banden van de rupsmaaier!” 

Steltkluutjong

Moeraskartelblad

Colofon
Golden Raand, herfst 2017
33ste jaargang nummer 3
Uitgave van Stichting Het Groninger Landschap 
Postbus 199, 9750 AD Haren 
Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
T (050) 3135901 
info@groningerlandschap.nl
www.groningerlandschap.nl
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Polichlo Safety & More is een rasecht 
Gronings bedrijf, dat oorspronkelijk regen-
kleding en schorten produceerde en zich 
nu specialiseert in alle soorten veiligheids-
kleding, schoeisel en andere persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Directeur Aris 
Bogema is ook geboren en getogen in de 
provincie. Als het werk het toelaat, geniet 
hij graag vanaf de fiets van het Groninger 
landschap.

Polichlo zorgt ervoor dat het er op werk 
veilig aan toe gaat. “Of het nu om zaag
kleding gaat, veiligheidsschoenen, brillen, 
helmen en ander materiaal, wij hebben het”, 
zegt Aris Bogema, eigenaar van het bedrijf 
dat zestig jaar geleden in Groningen werd 
opgericht. “Tegenwoordig zijn we gespeci
aliseerd in alles wat je nodig hebt om lijf en 
leden veilig te houden tijdens gevaarlijk of 
lawaaiig werk.”
Ook de medewerkers en vrijwilligers van 
Het Groninger landschap gaan door Polichlo 
Safety & More keurig gekleed en veilig het 
veld in. “Ik heb op een gegeven moment 
aangebeld bij dat fraaie pand in Haren en 
bij het eerste gesprek voelde ik al dat het 
klikte”, zegt Bogema. “Daarom vind ik het 
ook een prima gevoel dat we vrienden zijn 
van Het Groninger Landschap en zo mee
werken aan het behoud van het erfgoed in 
de provincie.”

Doortrappen naar Schildwolde
Zestig jaar geleden begonnen de oprich
ters van het bedrijf met het fabriceren van 
regenkleding en schorten, gemaakt van 
Polyvinylchloride of pvc. Bogema: “Daar 
komt de naam Polichlo vandaan. Tussen onze 
klanten zaten zuivelfabrieken, slachthuizen 
en petrochemische fabrieken. Die vroegen 
op een gegeven moment of we onder meer 
veiligheidsschoenen, veiligheidslaarzen en 
handschoenen konden leveren. Dat kon
den we en van het één kwam het ander. Nu 
werken er in Groningen vijftien mensen en 
hebben we in Heerhugowaard nog zeven 
mensen aan de slag.”
Net als Polichlo heeft Bogema zijn wortels 
stevig in de Groningse klei. “Ik kom uit 
Loppersum en ben uiteindelijk in Ten Post 
terecht gekomen. Daar woon ik nu heerlijk 
op het platteland. Iedere ochtend rijd ik door 
een prachtig landelijk tafereel naar mijn werk. 
En als ik tijd heb dan stappen mijn vrouw en 
ik op de fiets en maken we een lange tocht 
door het Groninger landschap. Heerlijk een 
rondje Schildmeer, of onze favoriet: een rit 
naar het Roegwold bij Schildwolde en dan te
rug langs het Slochterdiep. We houden ervan 
om stevig door te trappen, dus horen we nog 
wel eens van andere fietsers: ‘rustig aan an
ders mis je al het moois om je heen’. Maar ja, 
we wonen hier. Dus als we iets missen zien 
we het tijdens ons volgende tochtje wel.”

Polichlo Safety & More: “Keurig en 
veilig gekleed het veld in”

Aris Bogema

VAN HET GRONINGER 
LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt ge steund 

door vele bedrijven en organisa ties. Deze 

Vrienden maken het be schermingswerk 

mede mogelijk. Op deze pagina staat 

een overzicht van alle organisaties die de 

stichting sponsoren. Telkens lichten we er 

ééntje uit. Deze keer is dat Polichlo Safety 

& More. 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.   

 Delfzijl

Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

 verzekering

Bano

Caraad Belastingadviseurs B.V.

dB Audiovisueel

De Friesland Zorgverzekeraar

Eneco Holding N.V. 

Gallagher Europe B.V

Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V.

Groningen Seaports

Hoogeland Catering

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

Immens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe BV

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

NNZ bv

Polichlo Safety & More 

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen 

Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding BV

The Fieldwork Company

TRUSTUS Capital Management B.V.

Van Delden Bouw 

VBZO, het Fonds

Visser Communicatie B.V. 

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging
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