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Begin dit jaar verscheen onze nieuwe toekomst

agenda. Om de vijf jaar staan we even stil. Dan 

houden we onszelf een spiegel voor en denken 

we na over een toekomststrategie. Het resultaat 

beschrijven we in onze toekomstagenda. Deze 

editie, de opvolger van ‘Mien Grunneger land’ 

uit 2013, beslaat de periode tot en met 2023. 

‘Het verschil maken’ is de agenda gedoopt. Dat 

is waar we ons dag in, dag uit voor inzetten. We 

willen lokaal concrete en zichtbare resultaten 

boeken. Een bordje met ons logo – bij een na

tuurgebied of monument – betekent: dit terrein 

is in goede handen. De komende jaren gaan we 

door met onze hoofdopdracht: aankopen van 

natuur en erfgoed en ons bezit beschermen en 

onderhouden voor de eeuwigheid. Eigendom 

biedt volgens ons de beste garantie voor be

scherming. We staan altijd open voor aankopen 

en nieuwe initiatieven, maar we moeten wel keu

zes maken. De toekomststrategie beschrijft onze 

aanpak en prioriteiten. Zo denken en werken we 

buiten onze terreinen graag mee aan oplossin

gen, maar liefst doen we dat samen met andere 

partijen. Samen staan we sterker. Wat we doen, 

willen we goed doen. Kwaliteit staat voorop. We 

gaan voor hoogwaardige natuur en erfgoed. 

Een speciale publieksversie van onze toekomst

agenda staat op onze site. Surf naar  

www.groningerlandschap.nl/toekomstagenda

Bezoekerscentrum Dollard in Termunten is 

tot 1 juni gesloten in verband met een grote 

verbouwing. De complete inrichting wordt aan

gepast en de expositie over de Dollard wordt 

vernieuwd. Hoofd communicatie Petra van der 

Meer: “We willen het verhaal van het landschap 

vertellen, het ‘Strijdtoneel Dollard’. Dat wordt 

ook de titel van de expositie die we daar opzet

ten. Dus de strijd van de natuur, het water, de 

slibproblematiek van de Dollard, natuurlijk ook 

de  militaire geschiedenis. Daarbij betrekken we 

de bunkers. Eén van de bunkers stellen we open 

voor publiek. De muren gebruiken we voor een 

expositie en er komt een trap naar boven zodat 

publiek ook op het dak kan komen. De tweede 

bunker stellen we niet open, want dat is een 

vleermuisverblijf. Daar willen we de verstoring 

minimaal houden.”

Onze Toekomstagenda 
‘Het verschil maken’

Strijdtoneel Dollard

Het Groninger Landschap wacht op de uit

komsten van aanvullend bodemonderzoek 

op het terrein van de voormalige steenfabriek 

Rusthoven bij Wirdum. Eerder was al bekend 

dat er in twee depots verontreinigd materiaal 

aanwezig was en in overkappingen is asbest 

aangetroffen. Het Groninger Landschap 

wil de steenfabriek graag overnemen maar 

de kosten van sanering kunnen roet in het 

eten gooien. In overleg met de gemeente 

Loppersum en de provincie Groningen wordt 

gekeken of het haalbaar is om de zaak te 

saneren en wie daarvan de kosten draagt. 

Volgens hoofd Erfgoed Hugo Dokter zou het 

erg jammer zijn als de aankoop van Rust

hoven niet doorgaat. “De ringoven van de 

fabriek is nog gaaf. Het is een prachtig stuk 

industrieel erfgoed dat herinnert aan de bak

steenindustrie in Groningen. We willen graag 

dit stuk erfgoed behouden zoals het nu is. 

We willen als het ware de tijd ‘vastzetten’. We 

halen dan onder meer de opslag van jonge 

boompjes weg. Sinds de jaren zestig is op 

het terrein een enorme wildgroei ontstaan en 

de wortels ervan ontwrichten het metselwerk. 

Dat willen we opknappen. Verder willen we 

een boomgaard aanplanten en wandelpaden 

aanleggen voor het publiek.” 

Ook belangrijk is dat er veel vleermuizen 

overwinteren in de oude ringoven. Onder

zoeker Bob Jonge Poerink van Ecosensys 

onderzoekt het effect van maatregelen om 

objecten voor vleermuizen geschikt te maken 

en kijkt ook naar eventuele verbeteringen: 

“Deze ringoven is het belangrijkste overwin

teringsobject voor vleermuizen in de provin

cie. Er zitten gewone dwergvleermuizen, 

gewone grootoorvleermuizen, meervleer

muizen, en – opvallend – grote hoeveelheden 

watervleermuizen en baardvleermuizen. In 

de zomerperiode foerageren in dit gebied de 

laatvlieger, de rosse vleermuis, de gewone 

en de ruige dwergvleermuis en de water en 

meervleermuis. Het belang van deze plek 

voor de vleermuizen is dus heel groot. Met 

een paar bouwkundige aanpassingen kunnen 

we deze plek zelfs nog beter geschikt maken 

voor vleermuizen.”

Over enkele maanden wordt de uitkomst van 

het bodemonderzoek verwacht en valt ook 

de beslissing of Het Groninger Landschap de 

steenfabriek zal overnemen.

KORT NIEUWS

Het thema van deze Golden Raand is ‘wierden en dijken’. Groningser 

kan bijna niet. Dat wierden en dijken zo kenmerkend voor het 

Groninger landschap zijn geworden, laat zien dat ons verleden on

los makelijk verbonden is met de zee. De zee die ons zoveel heeft 

gegeven, in de vorm van vruchtbare kleigronden en handelsroutes 

naar de hele wereld. Maar ook de zee waartegen we ons moesten 

wapenen en beschermen. Eerst met wierden, opgeworpen heuvels 

die net boven het woelige water uitstaken als de storm het water de 

kwelders op joeg. Op zo’n moment vormde elke wierde een eilandje 

in een eindeloze zee. Later kwamen de dijken, waardoor niet alleen 

de huizen droog bleven bij stormvloed, maar ook het land. Dijk voor 

dijk werd land (terug) gewonnen op de zee. Door de aanleg van dijken 

kwam aan de aanvoer van vruchtbare klei abrupt een einde. En als 

een dijk brak, ging het echt mis en kwamen huizen en boerderijen 

meters onder water te staan.

In de huidige tijd van zeespiegelstijging is onze relatie tot de zee 

weer actueler dan ooit. Daar komt in Groningen nog eens bij dat 

tegelijker tijd de bodem daalt. Hoe gaan we ons in de toekomst be

schermen tegen de zee? Van oudsher is de reflex om de dijken te 

verhogen, maar het is niet toevallig dat er juist in Groningen wordt 

geëxperimenteerd met nieuwe dijkconcepten. Tussen Eemshaven 

en Delfzijl met een dubbele dijk en langs de Dollard met een brede 

groene dijk. Beide concepten bieden de ruimte om de kustzone mee 

te laten groeien met het stijgende zeewater. De natuur komt ons 

helpen, in plaats van dat we haar buiten de deur houden. Onlangs is 

ook de verkenning naar de Lauwersmeerdijk gestart, wie weet wat 

daar voor nieuwe ideeën gaan ontstaan. 

Richten we ons alleen op de dijken, of gaan we ook weer op ver

hogingen in het landschap wonen? In het rivierengebied is deze 

aloude techniek recent weer toegepast en zijn woningen en boer de 

rijen verplaatst naar kunstmatig opgeworpen hoogten in het land

schap. In Groningen zijn we nog niet zo ver, daar wordt de nieuwste 

uitbreiding van de stad Groningen – Meerstad – heel onverstandig 

meters onder zeeniveau gebouwd. Hoe we in de toekomst ook om

gaan met nieuwe dijken en wierden, laten we het doen in de lange 

traditie die we in Groningen hiermee hebben en ons een prachtig 

landschap heeft opgeleverd.

Marco Glastra

directeur Het Groninger Landschap

Wierden en dijken

Mogelijke overname 
steenfabriek Rusthoven
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In deze Golden Raand

Wierden en dijken in het Groninger Landschap

Meegroeien met de zee

Paradijselijke kluteneilanden

Dijkdieren

Wierdebegraafplaats Wierum

“Iets half doen kan ik niet...”

Noorderbreedte onderzoekt de staat van het

landschap

en verder

Kort nieuws 

Column Hanneke Kappen 

Jeugdboswachters 

Mien Grunneger Laand: Jan Zuidema

Giften en legaten

Nieuws uit de natuur 

Vrienden  



Kom naar Het Groninger Landschap 

Waddenfestival
Zondag 19 mei van 11.00 tot 17.00 uur

Het Waddenfestival, speciaal voor gezinnen met 

kinderen, vindt plaats bij Pieterburen. Daar kun je zien 

en beleven wat er allemaal aan natuur in de omgeving 

is. Ga met de huifkar de kwelder beleven, waterbeestjes 

vangen, braakballen pluizen of  klim in de molen. Het 

festival is gratis! 

Neem je ouders en vrienden ook mee!

In en rond het Bezoekerscentrum Waddenkust in 

Pieterburen zijn tal van activiteiten georganiseerd, en 

natuurlijk zijn er ook dingen buiten, bij de kwelders, te 

doen. Ook de molen is te bezichtigen, laat je vertellen 

hoe daar vroeger gewerkt werd.

Kom met het hele gezin, want voor 
iedereen is er wel wat te doen!

Praktisch
Bezoekerscentrum Waddenkust ligt aan de Hoofd-

straat 83, 9968 AB in Pieterburen. Parkeergelegenheid 

is er bij het Zeehondencentrum, op een paar minuten 

lopen van ons bezoekerscentrum. 
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Dit voorjaar wordt begonnen met het uit

baggeren van Polder Breebaart en wordt 

er een nieuw broed eiland gemaakt. Het 

wandelpad vanaf het bezoekerscentrum 

Dollard naar de dijk, door Polder Breebaart 

wordt tijdelijk afgesloten. Het oude asfalt 

en schelpenpad wordt vervangen door 

beton. Natuurbeheerder Silvan Puijman: 

“De vegetatie groeit door het asfalt heen 

en dat beïnvloedt het gebruik van het 

pad aanzienlijk. Wij willen graag dat ook 

rolstoelgebruikers over het pad naar de dijk 

kunnen en dat wordt moeilijk als overal het 

asfalt omhoog komt en scheurt. Betonplaten 

verhelpen dit.” Behalve het ver vangen van 

de ondergrond van het pad, wordt ook 

direct een verbinding gelegd tussen de 

slenk aan de ene kant van het pad en de 

sluiskom aan de andere kant. Puijman: “Zo 

willen we het getijdengebied vergroten en 

voldoende berging creëren voor slib uit de 

Dollard. Omdat er vroeger in de Tweede 

Wereldoorlog veel is gevochten in dit gebied, 

leek het ons veiliger om voorafgaand aan de 

graafwerkzaamheden eerst de ondergrond 

te onderzoeken op eventuele munitieresten. 

Inmiddels hebben we veel oud ijzer uit de 

grond gehaald, maar ook een 37 millimeter 

brisantgranaat.” Tijdens het broedseizoen 

worden de werkzaamheden stilgelegd. We 

streven er naar dat het werk in het najaar 

klaar is.

Een prachtige natuurreisgids met 28 

routes voor flora en fauna in het Wad-

dengebied. 

Schrijver en ecoloog Dirk Hilbers schreef 

deze prachtige natuurreisgids in nauw 

overleg met o.a. Het Groninger Landschap. 

Met dit boek ontdek je planten, dieren en 

landschappen die je anders niet zou zien. 

Wat maakt deze wilde orchidee zo bijzonder? 

Waar groeit hij en waarom juist daar? In 28 

routes en talrijke tips vind je zelf de meest 

bijzondere natuur van het Waddengebied. 

Geschikt voor iedereen die meer wil zien 

van de Wadden, van ‘casual’ liefhebber tot 

‘hardcore’ vogelaar.

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Aan de zuidzijde van Feerwerd, vlak achter 

de molen, ligt een afgegraven wierde. Sinds 

november vorig jaar is Het Groninger Land-

schap de trotse eigenaar. De buren zijn blij 

met de overdracht. ‘Uit het dorp krijgen we 

ongelooflijk positieve reacties”, vertelt Ber-

nard Groenveld, verkoper van het weiland.

Groenveld woont pal naast de afgegraven 

wierde. Hij er geboren en getogen. Vorig jaar 

stuurde hij Het Groninger Landschap een mail. 

In de mail bood hij het weiland van bijna drie 

hectare te koop aan, voor een vriendenprijs. 

“Het leek me leuk als Het Groninger Land

schap het overneemt. Het is een bijzonder 

stuk. Het oogt bijna roman tisch, met de 

grazende paarden en de molen op de achter

grond. Er heeft zelfs ooit een borg gestaan.” 

De overdracht vond eind novem ber plaats. 

Marco Glastra, directeur van Het Groninger 

Landschap, was erbij. Hij is ver heugd over 

de aankoop. “Dit zijn echt de parels in het 

landschap. Deze wierde is een archeologisch 

monument. Door eigenaar te worden, bescher

men wij het monument tot in lengte van jaren.”

Feerwerd blij met nieuwe buren

Vruchtbare grond

Ooit lag de wierde meer dan twee meter ho

ger. De steilrand achter de huizen en molen 

verraden het oude profiel. Het graven stopte 

ongeveer een eeuw geleden. “Toen werd het 

smalspoor, aangelegd voor transport van de 

grond, te koop aangeboden. De vruchtbare 

grond ging richting Drenthe, voor het be

mesten van arme zandgronden. Nog steeds 

vinden ze daar Groningse archeologische 

vondsten”, vertelt Glastra. Een uitgewerkt 

plan voor de wierde heeft hij niet op de plank 

liggen. “Wat we ook doen; we doen het mét 

het dorp”, benadrukt hij.  

Wierde aanvullen

Ideeën zijn er wel. Glastra ziet een kleine 

 krui denrijke akker voor zich, met graan, 

koren  bloemen en klaprozen, waarvan molen 

Joeswert het graan maalt. Ander plan: de 

wierde ophogen. In een gedegen wierden

visie uit 2003 adviseert de provinciaal 

archeoloog om de wierde aan te vullen met 

grond. Glastra ziet herstel als een interes

sante optie. “Net als de wierde van Wierum, 

die eerder is op gehoogd met grond.” Groen

veld zou het ophogen fantastisch vinden. 

“Zelf houd ik één hectare grond in bezit. Die 

kunnen we dan meennemen bij het opho

gen.” In het dorp Feerwerd is de overdracht 

goed gevallen. Groenveld hoort op straat 

louter enthousiaste reacties. “Het hele dorp 

is blij met de nieuwe buren. Ik krijg er zelfs 

brieven over.” Over zijn uitzicht maakt hij zich 

geen zorgen. “Hopelijk krijgt het weiland 

meer kleur en groeien er straks kruiden en 

bloemen. Misschien komen er wel Groninger 

Blaarkoppen. Dat zou ik mooi vinden.” Voor

lopig blijven Groenvelds paar den er grazen. 

Hij wordt de eerste pachter.

Werkzaamheden Breebaart

Korting voor Beschermers

Crossbill Guide Wadden

Groepen vrijwilligers zijn de afgelopen tijd 

hard bezig geweest om de kwelders van Het 

Groninger Landschap aan de Noordkust schoon 

te maken. De kwelders lagen vol rommel die er 

aanspoelde in de weken nadat containerschip 

MSC Zoë begin januari een groot aantal con-

tainers verloor. Het waterschap Noorderzijlvest 

heeft veegwagens ingezet om de rommel op 

de dijk te verwijderen. Met de Veiligheidsregio 

is afgesproken om het publiek bij de kwelders 

weg te houden. Dat zijn namelijk de rustge-

bieden voor de vogels en bovendien kan het 

er gevaarlijk zijn, door opkomend tij en omdat 

men kan wegzakken in het slik.

Tijdens de opruimactie is kweldervak na kwel-

dervak door de vrijwilligers nagelopen om de 

overlast voor overwinterende vogels zo klein 

mogelijk te houden. Grote stukken afval waren 

redelijk snel opgeruimd, maar het probleem zit 

‘m in de kleine plastic korrels, een grondstof 

voor het fabriceren van nieuwe plastic spullen. 

De korrels zijn zo klein dat je bijna een pincet 

nodig hebt om ze op te ruimen. De kans dat 

die korrels worden gegeten door dieren en zo 

terecht komen in de voedselketen is groot. 

Het is moeilijk te overzien hoe groot de eco-

logische schade is. Via www.waddenplastic.nl 

wordt geprobeerd het aangespoelde micro-

plastic in kaart te brengen zodat later eventu-

eel nog gerichte schoonmaakacties op touw 

kunnen worden gezet en er een mooie basis 

is voor een lange termijn onderzoek naar de 

ecologische schade.

Schoonmaakacties 
kwelders Noordkust

Aanleg van de kleirijperij
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368 pagina’s; full colour – 28 natuurroutes en 

 tientallen natuurtips

Beschermers van Het Groninger Landschap 

 kunnen de gids t/m 15 mei 2019 met korting 

bestellen voor € 19,50 + verzendkosten. (Normale 

prijs € 25,95) 

Bestellen via www.crossbillguides.nl/wadden-GL



Het verhaal van wierden en dijken is het verhaal van Groningen. Zonder 

wierden zou het noorden van Groningen voor de middeleeuwen immers 

praktisch onbewoond zijn gebleven. En wat als we geen dijken zouden 

hebben? Dan zou het Groningen van nu niet bestaan. Archeoloog Michiel 

Rooke en Jeanet Oosterveld, beleidsmedewerker landschap bij de 

Provincie Groningen, weten alles over de ophogingen in ons landschap: 

het verleden, het heden en de toekomst van droog wonen.

6 7

“Zonder wierden en dijken zou het huidige Groningen niet bestaan”

tegenover. Er werd vee op geweid en er groeide van alles. Naast de 

gebruikelijke zilte gewassen, zoals zeekraal en lamsoor werden er ook 

andere gewassen verbouwd, zoals gerst en bonen. Bij een experiment 

met akkertjes op de buitendijkse kwelders van Friesland is bewezen 

dat de kwelders prima geschikt zijn om akkerbouw op te bedrijven.”

Comfortabel leven

Er is behoorlijk wat bekend over het pré en vroegMiddeleeuwse 

leven op en rond de wierden. De belangrijkste bron daarvoor is wel 

de archeologische opgravingen op de wierde van Ezinge, die tus

sen 1923 en 1934 plaatsvonden. Maar ook op andere locaties zijn 

belangrijke vondsten gedaan, zoals bij Godlinze. Rooke toont een 

foto uit 1939, die een afgegraven stuk van de Tuinsterwierde bij Leens 

toont. De grond lijkt in lagen opgebouwd, als prehistorische sediment

afzettingen. “Iedere laag is een vloer van een boerderij”, legt hij uit. 

“Als de wierde werd opgehoogd, bouwden de bewoners een nieuwe 

boerderij op de vloer van de oude. Zo zie je dat de zorg over stijgend 

water van alle tijden is.”

Opgravingen laten zien dat de bewoners van de zeekleigebieden een 

redelijk comfortabel leven leidden en dat er een uitgebreide interactie 

was met volken van andere streken. Rooke: “We hebben bewijzen 

groot gedeelte op een kwelderwal met wierden aangelegd. Een mooi 

herkenningspunt van een bestaande of voormalige wierde is vaak 

de dorpsijsbaan. Die is bijna altijd aangelegd op de plek waar een 

gedeelte van de wierde is afgegraven.”

Verdediging werd aanval

De eerste bewoners van de provincie schikten zich nog naar de nuk

ken van het opkomende en afgaande water. Die situatie veranderde 

met de komst van kloosters in de provincie, zo rond de twaalfde eeuw. 

“Ten opzichte van de zee veranderde de defensieve houding van de 

bewoners van de provincie, in een meer offensieve”, vertelt Jeanet 

Oosterveld, beleidsmedewerker bij Provincie Groningen en expert op 

het gebied van dijken. “De opkomst van de kloosters viel samen met 

een periode met weinig overstromingen. Het was een ideale tijd om 

aanslibbingen te omsluiten met dijken en zo land te winnen.”

De oudst bekende activiteiten van dijkwerkzaamheden vonden eind 

twaalfde eeuw plaats, door de Premonstatenzers bij Kloosterburen en 

Westeremden en de Cisterciënzers bij Aduard. De monniken en de 

bewoners rond deze kloosters hielden zich bezig met het ontginnen 

en inpolderen van buitendijkse kwelders, in de mondingen van de 

Hunze en de Fivel en het stroomgebied van de Lauwers en de Riet. 

De oudste bewoners van Groningen stonden er niet bepaald fraai 

op volgens de toenmalige geschiedschrijvers. “Er bestond duide

lijk de indruk dat het kommer en kwel was voor de eerste mensen 

die een nederzetting op een verhoging in de kwelders bouwden”, 

zegt provinciaal archeoloog Michiel Rooke. “Je leest verslagen over 

armoedige taferelen van mensen die onder erbarmelijke omstandig

heden in lemen hutjes woonden. Door de resultaten van opgravingen 

weten we dat de werkelijkheid anders was. Bovendien mogen we niet 

vergeten dat de toenmalige geschiedschrijvers waarschijnlijk door 

een Romeinse bril keken. Als je gewend bent om in een Romeinse 

villa te leven met alle gemakken om je heen, vind je al het andere al 

snel erbarmelijk.”

Cijfers en feiten liegen niet. Vergeleken met de omgeving moet het 

wonen op de zilte vlakten van het uiterste noorden van het land, niet 

verkeerd zijn geweest. Rond omstreeks 900 na Christus behoorden 

de zeekleigebieden van Groningen en Friesland zelfs tot de dichtstbe

volkte plattelandsgebieden van NoordwestEuropa, met een dichtheid 

van twaalf inwoners per vierkante kilometer. Ter vergelijking: op de 

zandgronden van Drenthe kwam de dichtheid in die tijd niet boven de 

vier inwoners per vierkante kilometer. Rooke: “Er zal zeker de dreiging 

van opkomend water zijn geweest, maar daar stond een rijke grond 

gevonden van contacten en uitwisseling van goederen met Romeinen. 

Er is bij een opgraving een baar zilver gevonden die door de Vikin

gen werd gebruikt en er zijn sieraden gevonden waar bergkristal in is 

verwerkt. Dat kristal moet ergens uit Midden of ZuidEuropa komen. 

In de fibula, of mantelspeld van Wijnaldum in Friesland die dateert uit 

de 7e eeuw na Christus, zit zelfs almandijn uit India ”

Wierden in een rij

Een kritiek punt voor het ontstaan van Groningen zal zo rond 5000 

voor Christus hebben plaatsgevonden. Rooke: “Vanaf dat moment 

werd  door de zee sediment afgezet in NoordNederland op plekken 

die nu als ruggen in het landschap liggen. Deze ruggen of kwelder

wallen zijn van groot belang voor de nederzettingen die werden ge

plaatst. De natuurlijk gevormde kwelderwallen vormden een logische 

plek voor de wierden. Het is daarom ook goed te verklaren dat de 

wierden in onze provincie vaak in een rij liggen langs de voormalige 

kustlijn. In verband met de zich terugtrekkende zee geldt: hoe verder 

van zee, des te ouder de wierde. Langs die rijen liggen vaak ook be

langrijke verkeersaders. Volg je de N363 van Winsum naar  Uithuizen, 

dan volg je een kwelderwal en kom je een groot aantal wierden 

tegen. Ook de N361, van Lauwersoog naar Groningen is voor een 

Oude Dijk 

bij Den Andel

Wierden en dijken in het Groninger Landschap
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zegt Oosterveld. “Sinds 2009 bestaan er regels die de dijken bescher

men, deze dijken vertellen het verhaal van de provincie. Dijken mogen 

niet anders worden gebruikt dan als grasland. Boeren moeten een erg 

goede reden hebben, willen ze toestemming krijgen om een gedeelte 

van een dijk af te vlakken of om een coupure of dijkdoorgang te 

maken.”

Klimaatveranderingen

Dijken hebben door de jaren hun werk gedaan bij het winnen van 

land en het beschermen van de Groningers tegen opkomend water. 

Dat ging niet altijd goed en zoals tegenwoordig ook vaak zo gaat met 

beschermende maatregelen moest er eerst een catastrofe plaats

vinden voordat er actie werd ondernomen. Een bekende gebeurtenis 

(zie Golden Raand lente 2017) is de Kerstvloed van 1717. Oosterveld: 

“Pas na deze enorme ramp wilden de autoriteiten luisteren naar 

rent meester Thomas van Seeratt, die al enige tijd waarschuwde voor 

de slechte staat waarin de toen nog lage keringen van Groningen 

verkeerden.”

Valt er uit de late actie in de achttiende eeuw een les te trekken? 

“Dreigende klimaatverandering zorgt ervoor dat we voortdurend met 

de rol van dijken rond ons landschap bezig zijn” zegt Oosterveld. 

“De dreiging werpt ook een nieuw licht op de rol van slaperdijken. 

Slaperdijken zullen bij een watersnood zeker een vertragende factor 

zijn. Bovendien geven we het oude idee van dubbele dijken op dit 

moment opnieuw vorm, door deze aan te leggen plekken waar ze nog 

niet liggen.” 

Van deze oude dijken zijn hier en daar in het landschap nog wel 

sporen te zien. Oosterveld: “Van de Oude Dijk die vanaf de dertiende 

eeuw Groningen tegen de zee beschermde, zijn bij Warffum en 

Usquert nog resten te vinden.” 

Dijken afgraven

Dat de dijken van Groningen van grote cultuurhistorische waarde zijn, 

spreekt voor Oosterveld voor zich. “Zonder wierden en dijken zou 

het huidige noorden van Groningen niet bestaan. Ze zijn bepalend 

geweest voor hoe het landschap zich heeft gevormd en ze zijn het 

bewijs van de inspanningen die het ontfutselen van land aan de zee 

heeft gekost. De dijk laat zien hoe de mens optimaal heeft geprofi

teerd van de natuurlijke omgeving.”

De grote waarde die dijken hebben in de geschiedenis van 

 Groningen, betekent echter niet dat iedere oude dijk automatisch 

is beschermd. De dijken binnen de waddendijk werden eigenlijk 

allemaal overbodig toen deze dijk werd opgehoogd tot deltaniveau. 

Oosterveld: “De oude dijken zijn geen publiek bezit. De meeste stuk

ken lopen door het land van boeren die niet zitten te wachten op een 

verhoging in hun land. Dat maakt de bewerking van het land minder 

efficiënt. Veel van die stukken dijk zijn daarom sluipenderwijs afgegra

ven en verdwenen.”

Inzichten over de bescherming van dijken hebben zich langzaam 

gevormd. Voor sommige dijken te langzaam. “Met de provinciale 

 dijkenverordening en de daaraan ten grondslag liggende dijkennota’s 

is een beleid ingezet dat deze praktijk een halt toe moest roepen”, 

Jeanet Oosterveld en Michiel Rooke op de wierde van Paddepoel

Boven: Kaart (Joh. Bapt. Homann) van Oost-Friesland en de provincie 

Groningen (en een inzetkaartje van de landen om de Zuiderzee, vooral 

Noord-Holland en Friesland, met de gebieden die door de Kerstvloed 

onder water kwamen te staan). Met verschillende teksten, versieringen, 

tekeningen van dijken, een overstroomd dorp en een watermolen. 

Onder: Demonstratieproject de Brede Groene Dijk in de Dollard
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Meegroeien met de zee

De Groningse zeedijk. Als een robuuste be

schermer ligt hij daar, een kaarsrechte balk, 

wakend over onze veiligheid. Bijna honderd 

kilometer meet hij, van Lauwersoog tot Nieu

we Statenzijl. Toch blijkt de robuust ogende 

dijk breekbaar. Op lange trajecten staat de 

stempel ‘afgekeurd’, wat niet betekent dat ze 

onveilig zijn. “De zeedijken moeten gereno

veerd worden, omdat ze niet voldoen aan de 

nieuwe strengere veiligheidsnormen”, vertelt 

Reintsema. Twee trends spelen de dijken par

ten: binnendijks daalt de bodem, buitendijks 

stijgt de zeespiegel – circa een halve meter 

tot 2050. Daarnaast brengt de toekomst 

vaker extreem weer met hevige stormen en 

hoge golven. 

De traditionele, Hollandse oplossing: een 

schepje erbovenop. Oftewel: nóg hogere 

dijken. “Waar ligt de grens? Hoe lang gaan 

we door met het alsmaar verhogen van 

dijken”, vraagt Reintsema zich af. Liever zoekt 

hij de oplossing breder, namelijk in de héle 

kustzone. “Wij pleiten voor een meer gelei

delijke overgang tussen zout en zoet, tussen 

de dijk en de zee. De zeedijk bestaat nu uit 

een smalle strook, een scherpe scheidslijn 

tussen landbouw en natuur. Ze zijn te kaal, te 

eentonig, te hard. We willen dat niet alleen 

de zeedijk, maar de hele kustzone meegroeit 

met de zeespiegelstijging.” 

Kleirijperij

Het Groninger Landschap staat hierin niet 

alleen. De provincie, de waterschappen, 

Rijks waterstaat: niemand ziet nog heil in 

als maar hogere dijken. Maar wat dan? Frisse 

ideeën zijn nodig om onze zeedijken klaar te 

stomen voor de toekomst. Langs de Wadden

kust vinden op het ogenblik vooruitstrevende 

experimenten plaats. Iconische projecten zijn 

het, waarmee Groningen internationaal hoge 

ogen gooit. Bij één van die demonstratiepro

jecten, de Brede Groene Dijk, staat Sander 

Dijk van waterschap Hunze en Aa’s. Hij kijkt 

uit over de Dollardkwelder, waarin vorig voor

jaar een broedeiland is aangelegd, omringd 

door een brede gracht. Kort na de aanleg 

barste het er van de kluten. “Er broedde 255 

paar kluten. Het zag er prachtig uit”, vertelt hij 

enthousiast. 

De gewonnen kwelderklei uit de gracht ligt 

nu aan de voet van de Dollarddijk. Van de 

De Groninger zeedijk krijgt deels een opknapbeurt. De stijgende 

zee spiegel en de dalende bodem vereisen een renovatie. Van de gloed-

nieuwe dijken profiteren ook de natuur, recreatie, landbouw en water-

kwaliteit. “Beter is om niet alleen de dijk, maar een brede kustzone mee te 

laten groeien met de zeespiegelstijging”, vertelt Rob Reintsema van Het 

Groninger Landschap. Waterschap en provincie zitten op dezelfde lijn. 

klei is, parallel aan de dijk, een enorme op

vang bak gebouwd: van een kilometer lang 

en honderd meter breed, in totaal twintig 

voetbalvelden groot. Een pijpleiding spuit 

er slib in, als dikke bruine vla. “Dit is onze 

klei rijperij”, vertelt Dijk, “waarin we het slib 

twee tot drie zomers laten ‘rijpen’. Het water 

en het zout moeten eruit. Daarna gebruiken 

we het als dijkenklei, een bouwstof, waarmee 

we deze dijk verbouwen. We bouwen hier 

een groene dijk die geleidelijk overloopt in 

de kwelder.” De ombouw vergt maar liefst 

honderdduizend kuub dijkenklei. De huidige 

dijk loopt nu nog steil naar beneden. 

Bijzondere samenwerking

De verbouw maakt de dijk rijp voor de 

toekomst. “Door het flauwe talud klappen 

de golven straks minder hard tegen de dijk. 

Ander voordeel: stijgt de zeespiegel, dan 

smeren we er zo een nieuwe laag op.” Deze 

Brede Groene Dijk past in een nieuwe manier 

van denken binnen het waterschap. “Tot voor 

kort dachten we: we bekleden de dijk met 

asfalt. Technisch kan dat, maar verstandig is 

het niet. De Dollarddijk grenst aan een uniek 

natuurgebied, Werelderfgoed Waddenzee. 

Dat willen we respecteren. Daarom hebben 

we iedereen gevraagd: wat is hier de beste 

oplossing? Met elkaar hebben we dit concept 

bedacht.” Sander Dijk is trots op het project. 

Met name de samenwerking vindt hij bijzon

der. “Betrokken partijen hebben elkaar hier 

weten te vinden. We werken nauw samen om 

problemen op te lossen. Dat maakt dit project 

iconisch.”

Slib uit Eems-Dollard

De Brede Groene Dijk slaat meerdere vliegen 

in één klap. Hij oogt fraaier, is natuurlijker en 

klimaatproof, en belangrijk: hij is gebouwd 

met lokaal slib uit de EemsDollard. “De 

EemsDollard kampt met een groot slib

probleem. De overmaat aan slib maakt het 

water te troebel. Met de Brede Groene Dijk 

dragen we bij aan een oplossing. Onze klei

rijperij haalt namelijk slib uit de EemsDollard. 

Dijkverbetering en natuurherstel gaan hier 

hand in hand. Ook bij Delfzijl hebben we een 

kleirijperij ingericht, gevuld met slib uit de 

haven van Delfzijl.” De Brede Groene Dijk is 

nog een laboratorium. De kleirijperij van een 

kilometer bestaat uit tien vierkante vakken. 

“In elk vak testen we een rijptechniek. Onze 

onderzoeksvraag: hoe kunnen we slib het 

snelste en beste rijpen? In één bak doen we 

zaden van kwelderplanten, in een andere 

woelen we het slib om. We testen ook of het 

gras goed groeit op de dijkenklei.” Blijkt het 

experiment succesvol, dan wil het water

schap de hele Dollarddijk, twaalf kilometer 

lang, met het uitgedokterde concept verbou

wen.

Polder Breebaart

Het Groninger Landschap speelt in het 

project een sleutelrol. De pijpleiding begint 

zeven kilometer verderop in Polder Bree

baart, een binnendijks natuurgebied van Het 

Groninger Landschap. Breebaart is sinds 

2001 al een slibinvang. Reintsema: “Onze pol

der is destijds met een duiker door de zeedijk 

verbonden met de Dollard. Elk getij stroomt 

troebel water onze polder in. Het water laat 

een dun laagje slib achter. De wadgeul was 

intussen nagenoeg dichtgeslibd.” Om de geul 

uit te baggeren, perst de leiding maar liefst 

70 duizend kuub slib richting de kleirijperij. 

“Het gebied gaat voor het broedseizoen be

gint, op de schop. We vernieuwen ons broed

eiland, we zorgen voor een schelpenlaag. 

Een gloednieuwe vogelkijkhut kijkt erop uit. 

De hut is rolstoelvriendelijk en bereikbaar via 

een net aangelegde coupure in de slaperdijk.  

We verwachten de werkzaamheden klaar 

te hebben in september. Bezoekerscentrum 

Dollard opent begin juni al weer de deuren. 

Aanleg van de kleirijperij

Sander Dijk van waterschap Hunze en Aa’s

Rob Reintsema van Het Groninger Landschap

Illustratie hoe de dubbele dijk tussen 

Delfzijl en de Eemshaven eruit moet 

gaan zien (ill. provincie Groningen)
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De inrichting is compleet vernieuwd. Het 

thema van de tentoonstelling luidt: ‘Strijdto

neel Dollard’. De inpolderingen, de bouw van 

dijken door kloosters, de dijkdoorbraken: de 

dijken komen volop aan bod.”

Golven remmen

Niet alleen dijken, ook kwelders dragen 

actief bij aan kustbescherming. Reintsema: 

“Kwelders remmen golven die naar de dijk 

rollen, waardoor ze minder hard tegen de dijk 

beuken. Hoe breder en hoger een kwelder, 

hoe veiliger het achterland.” Toch speelt deze 

positieve bijdrage tot dusver geen rol in de 

keuring van dijken door waterschappen. “Bin

nenkort gaat dat wel gebeuren”, laat Sander 

Dijk weten. “Knappe koppen zijn momenteel 

aan het rekenen. Hopelijk kunnen we de 

kwelders straks meenemen in het uiteinde

lijke ontwerp van de Brede Groene Dijk.” 

Ander pluspunt van kwelders: ze groeien 

mee met de zeespiegelstijging. Als bewijs 

pakt Reintsema de hoogtekaart. “De Dol

lardkwelders liggen zeker een meter hoger 

dan de polders landinwaarts. Dat komt door 

opslibbing. De natuur helpt zo mee met het 

ophogen van de kust, gratis en wel.” 

Dubbele Dijk

Tussen Delfzijl en de Eemshaven wordt mo

menteel hard gewerkt. Het hele dijktraject is 

afgekeurd. Er dreigde ook een ander gevaar: 

aardbevingen, met een instabiele dijk als 

gevolg. Haast was geboden. “Het is ons ge

lukt”, stelt Matthijs Buurman van de provincie 

Groningen tevreden vast. “Normaliter staat 

acht jaar voor een dijkversterking. Wij ronden 

het proces in vier jaar af. Eind 2019 is het 

klaar.” De sleutel tot versnelling: alle partijen 

en de omgeving meenemen in het proces. 

Net als Reintsema kijkt Buurman breder dan 

alleen de dijk. “Het waterschap borgt de dijk 

en de waterveiligheid. Als provincie zorgen 

wij voor een koppeling met andere doelen, 

zoals natuur, landbouw, economie en land

schap. Dijken hebben meer ruimte nodig. Eén 

van de opties: maak een dubbel systeem. 

Leg achter de zeedijk een tweede lagere 

dijk. Overstroomt de eerste dijk, dan blijft het 

achterland veilig.” Een proef met dit concept, 

genaamd ‘Dubbele Dijk’, is in aanbouw ten 

zuiden van de Eemshaven, ter hoogte van 

Spijk. Beide dijken – de eerste 8 meter hoog, 

de tweede 4,5 meter – liggen er al. Ertussen 

ontstaat een slibinvang, vergelijkbaar met 

Polder Breebaart.
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Eén miljoen ton slib

Uitvindingen als de kleirijperij en de Dubbele 

Dijk komen de provincie als geroepen. “In het 

programma EemsDollard 2050 hebben we 

afgesproken om jaarlijks één miljoen ton slib 

uit het systeem te halen. Voor dit programma 

zitten we regelmatig met Het Groninger 

Landschap aan tafel. Ze denken mee met de 

dijkexperimenten”, zegt Buurman. Een dub

bele dijk creëert volgens hem ruimte om slib 

te laten bezinken. Circa 55 hectare beslaat 

het tussenterrein, verdeeld in twee delen. 

Het zuidelijke deel lijkt enigszins op Polder 

Breebaart. “Elk getij stroomt er water in en 

uit, zodat het land langzaam ophoogt.”

In het noordelijke deel komt zeelandbouw. 

Bedrijven kweken er wadproducten, zoals 

kokkels, zeewier en zeekraal. Buurman 

bekijkt het experiment met name door een 

economische bril. “We creëren tijdelijke na

tuur, maar over tien jaar verkopen we het slib. 

Slib zien we als een bouwstof. Dijkenklei is 

ontzettend duur. Met al die dijkversterkingen 

in Nederland lopen de prijzen snel op.” 

Rijke Dijk

Niet overal ligt ruimte voor het oprapen. 

Buurman noemt de dijk ten noorden van 

Delfzijl. “Die hebben we moeten ophogen 

van acht naar tien meter. Over vijfentwintig 

jaar is de dijk weer aan de beurt.” Ook bij 

deze harde dijktrajecten liggen kansen voor 

een geleidelijke overgang. Het concept 

heet: Rijke Dijk. “De dijk tussen Delfzijl en 

de Eemshaven is vanwege de lagere kosten 

bekleed met asfalt. Dit zorgt voor een harde 

overgang tussen de dijk en de zee. Her en 

der is de overgang verzacht. Zo staat bij de 

Eemshaven een palenbos van dertig palen 

in de wadbodem. Tussen de palen ontstaat 

hopelijk een bank van mosselen, oesters of 

kokkels. Onderaan de dijk zijn vijf getijdepoe

len aangelegd. Bij hoogwater lopen ze vol 

met water. Her en der liggen tegen de dijk 

ook bulten van zand, waarop vogels bij hoog

water kunnen rusten. Een soort vogelwierde.” 

Lauwersmeer 

Een geleidelijke overgang staat ook op 

stapel voor het Lauwersmeer, waar het hele 

dijktraject is afgekeurd. Buurman: “Buiten

dijks ligt daar nu een harde grens. Wat we 

gaan doen, staat nog niet vast. Behalve 

met natuur zoeken we naar de koppeling 

met duurzame energie, bijvoorbeeld zon

nepanelen op de dijk, en naar kansen voor 

vismigratie.” Eind dit jaar moet de verkenning 

voor de Lauwersmeerdijk afgerond zijn. Het 

Groninger Landschap schuift als adviseur bij 

het proces aan. Reintsema: “Vanwege onze 

ervaring in de EemsDollard zijn we vanuit de 

natuurhoek naar voren geschoven om mee te 

denken. Ook deze onderhoudsbeurt grijpen 

we aan om niet alleen de dijk, maar ook de 

natuur te versterken. De Lauwersmeerdijk 

moet onderdeel worden van de Waddenzee.”

Immense opgave

Klaar is de Groningse kust nog lang niet. Er 

ligt een immense opgave. Waar laten we 

bijvoorbeeld die één miljoen ton slib per jaar? 

De pilots zetten nog onvoldoende zoden aan 

de dijk. Buurman zet zijn zoektocht voort. 

“Omdat binnendijks de bodem daalt, kunnen 

boeren steeds vaker hun natte land niet op. 

Er liggen plannen om landbouwgronden op 

te hogen met slib uit de EemsDollard. Dit 

speelt ten zuiden van Termunten. Op Drentse 

zandgronden wordt als proef Dollardslib ver

spreid als natuurlijke bodemverbeteraar. Slib 

kan kunstmest vervangen.” 

Pakt de proef met de Dubbele Dijk positief 

uit, dan wil Buurman het concept elders 

langs de kust herhalen. Hij heeft een kans

rijke locatie voor ogen, namelijk de Groote 

polder bij Termunterzijl, een terrein van Het 

Groninger Landschap. Reintsema vindt een 

slibinvang op die plek een interessante optie, 

maar benadrukt dat niets is besloten. “Achter 

de zeedijk ligt daar een tweede dijk. Nu een 

historisch relict, maar de dijk zou weer een 

rol kunnen gaan spelen. Laten we het water 

binnendijks bezinken, dan groeit daar de hele 

kustzone mee de zeespiegelstijging.” 

Programma Eems Dollard 2050

Gedeputeerde Henk Staghouwer pakte de regis-

seursrol op om een gezamenlijke economische 

en ecologische agenda te maken voor het Eems 

Dollard gebied. Een lastige klus, en ook met het 

nodige risico. “Er ligt een stevige opgave voor 

natuurherstel in dit gebied maar er spelen ook 

veel economische belangen. Ik ben met alle be-

langengroeperingen en overheden gaan praten 

en samen hebben we gekeken wat er aan na-

tuurherstel gedaan kan worden en welke kansen 

dat biedt voor de regio. Mijn stellige overtuiging 

is dat als je met elkaar goed kunt overleggen, er 

altijd wel iets uit te halen valt. En voor iedereen 

was er wel wat te winnen. De sleutel daarvoor 

lag wel bij de economische partijen die echt er-

kenden dat voor die economische ontwikkeling 

iets extra’s aan de natuur moest worden terug 

gegeven. Dat besef is cruciaal.”

Opvallend is dat de provincie bij het project van 

de dubbele dijk zelf als gebiedsontwikkelaar 

aan de slag is gegaan. Staghouwer: “Dat is een 

bewuste keus. Het is een nieuwe ontwikkeling 

die we in een pilotfase uitvoeren. Dat kunnen we 

nu niet loslaten. Het is nieuw in Nederland om zo 

grootschalig aan zilte landbouw te doen. Daar-

voor is een goede infrastructuur nodig en dat 

regelen we het liefst samen met een onderne-

mer. Het is nog niet duidelijk of er een goed busi-

nessmodel uit te halen valt, maar we gaan niet 

op de stoel van de ondernemer zitten. Die moet 

echt zelf aan de slag om van zilte landbouw een 

succes te maken. Maar we sleuren het project 

wel voort ja. Dit is namelijk echt een ontwikke-

ling voor de toekomst. Het risico bestaat dat je 

als voorloper ook soms te hard loopt. Nouja, dat 

merken we dan vanzelf. Ik lig daar niet wakker 

van. Het is een leermodel. Hier kunnen we erg 

veel kennis opdoen. We weten dat het kleinscha-

lig werkt. Nu ligt er dertig hectare om te laten 

zien dat het ook grootschalig kan.”

ZeekraalMatthijs Buurman van de Provincie Groningen

Dubbele Dijk tussen Delfzijl en de Eemshaven, werk in uitvoering 

Zeewier

Mosselen

Vismigratie: winde
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Kluten houden van de Dollard. Met hun ranke, opgewipte snavels 

maaien ze door het zachte slik, op zoek naar kleine wormen en slijk

garnalen. Kees Koffijberg van Sovon Vogelonderzoek Nederland kent 

de Dollardkluten goed. Hij telt ze al meer dan dertig jaar. “Afgelopen 

jaar broedden er bijna vierhonderd paar”, laat hij weten. De kluten

stand zag hij in de loop van de jaren dalen. Hét probleem: er groeien 

Paradijselijke kluteneilanden

de kwelder”, zegt Bos. Komend broedseizoen krijgen de Dollardkluten 

de keuze. Behalve op het eiland in de Dollardkwelders zijn ze welkom 

in Polder Breebaart van Het Groninger Landschap, waar het bestaan

de broedeiland is opgeknapt. Op het eiland liggen verse schelpen, 

eromheen is de gracht uitgediept. “De broedeilanden gaan de concur

rentie aan”, zegt Koffijberg. Hij is benieuwd waar hij de nesten komend 

broedseizoen zal aantreffen.

Klutenexplosie

Een oplossing is inmiddels bekend: een speciaal broedeiland, afge

schermd van de boze buitenwereld met een gracht of schrikdraad. 

Het eiland zelf moet kaal zijn, bekleed met schelpen of zand, zonder 

begroeiing. Ligt ergens zo’n plek, dan weten kluten die massaal te 

vinden. Vorig jaar lag zo’n magneet op de Dollardkwelder. “In het 

voorjaar van 2018 legde Waterschap Hunze en Aa’s midden op de 

kwelder een broedeiland aan’, vertelt Daan Bos van Altenburg & 

Wymenga. Meteen was het raak. “Twee dagen na de aanleg broedde 

er al een kluut. Begin juni zaten er maar liefst 255 klutenparen. Ze leg

den honderden eieren. Na het uitkomen liepen overal kleine donzige 

klutenjongen. Een prachtig gezicht. Elders op de kwelder was het dat 

jaar beduidend rustiger.” Roofdieren bereikten het eiland niet, dankzij 

een brede gracht met een raster in het water. 

Online volgen

Bos volgde de klutenkolonie vanaf een afstand. Met camera’s op 

het eiland en met sensoren in de nesten. Online kon hij met een app 

op zijn smartphone de temperatuur aflezen. “Zo wist ik of de nesten 

bebroed werden, zonder dat ik de kluten hoefde te verstoren. Kluten 

houden hun eieren ruim boven de twintig graden Celsius.” Eén keer, 

tijdens springvloed, zat Bos constant op zijn telefoon. Het was span

nend. “Gelukkig stroomde het broedeiland met de nesten net niet 

onder. Het eiland lag hoog genoeg. Elders op de kwelder stroomden 

de nesten wel onder en moesten klutenfamilies wijken.” De overstro

ming in de zomer werd een deel van hen fataal. “Toen werd het stil op 

Honkvast zijn ze bepaald niet, de fraaie zwart-witte kluten in de Dollard. 

Vinden ze een betere plek om te broeden, dan verkassen ze meteen. 

Afgelopen jaar hokte een groot deel van de Dollardkluten samen op één 

klein broedeiland. Een klutenparadijs was het, aangelegd door het water-

schap. Dit voorjaar dijt het aanbod uit. Het wordt spannend welk eiland de 

kluten zullen kiezen. 

Klutenjongen op het schelpeneiland

Paring

te weinig jongen op. Als schuldige wijst hij naar de predatoren: vossen 

en andere roofdieren. “Ze weten op de Dollardkwelders feilloos de 

eieren te vinden. Bijkomend probleem zijn de vaker voorkomende 

zomerstormen met hoge waterstanden, waardoor eieren wegspoelen 

en kuikens verdrinken.”

Kluut bij nest op schelpeneiland



Dijkdieren
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Silvan Puijman, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap, is zelf 

een dijkbewoner. Hij woont in de Reidehoeve, aan de voet van de dijk, 

en struint bijna dagelijks de zeedijk af. Liefst tijdens hoogwater. “Laatst 

bij springvloed stond in de Dollard het water tot aan de dijk. Dan is het 

druk. Bonte strandlopers, velduilen, hazen, grote groepen brandgan

zen: ze kunnen nergens heen en gebruiken de dijk als vluchtplaats. Er 

zat zelfs een zwarte zeeeend.” Dijken zijn populair, zeker bij mensen 

die er graag wandelen of even een frisse neus halen. Hoog boven 

het land bieden ze een machtig uitzicht: over de kwelders, de zee, de 

droogvallende wadplaten en het binnenland. Ook dieren gebruiken 

ze. Op groene dijken grazen schapen en vliegen insecten. Op de 

basaltblokken leven korstmossen, erop rennen steenlopers, ertussen 

kruipen hermelijnen. Puijman ziet soms een kleine vuurvlinder op de 

dijk fladderen. “De vlinders zitten op veldzuring, een plant die op de 

slaperdijken groeit.” 

Torenvalknestkasten

Opvallende buren van Puijman: de torenvalken. De valken, met hun 

rood bruine rug, bidden boven de dijk. Als muizenjagers zijn torenval

ken geliefd bij waterschappen. “Onze collega’s”, noemt een water

schapmedewerker ze. Muizen beschadigen dijken, ze graven er holen 

in. Om hun natuurlijke bestrijders te lokken, zetten waterschappen 

nest kasten naast de dijk. “Op hoge palen staan ze, om de kilometer, 

langs de kust”, vertelt Martin Bul van de Werkgroep Roofvogels Neder

land. Met een collega ringt hij de jonge torenvalken. Een ladder gaat 

mee, zodat Bul in de kasten kan loeren. “Afgelopen jaar hebben we 34 

kasten gecontroleerd, tussen Lauwersoog en de Eemshaven. De helft 

was bezet, in totaal kwamen 38 jongen uit. Al die jongen hebben we 

geringd.” Recent zijn alle kasten tussen Lauwersoog tot Termunten ver

Brandganzen op zeedijk bij hoog water

Zwarte zee-eend

Torenvalken in kast 

bij zeedijk

Ook al ogen ze kaal en kaarsrecht, toch oefenen dijken een 

bij zondere aantrekkingskracht uit op dieren. Wat hebben ze er te 

zoeken? Trekvogels en vleermuizen tanken er onderweg bij, tijdens 

springvloed dienen ze als vluchtplaats en roofvogels graaien er 

muizen weg.

Ook al ogen ze kaal en kaarsrecht, toch oefenen dijken een 

bij zondere aantrekkingskracht uit op dieren. Wat hebben ze er te 

zoeken? Trekvogels en vleermuizen tanken er onderweg bij, tijdens 

springvloed dienen ze als vluchtplaats en roofvogels graaien er 

muizen weg.



 

    

Oorsprong

Carla Alma maakt nu bijna 10 jaar deel uit van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorder

zijlvest, was jarenlang werkzaam bij de Waddenvereniging, schreef prachtige stukken voor het 

blad Noorderbreedte en ze studeerde ooit af als geograaf. 

Ze werd geboren ten noorden van Uithuizen, aan de rand van de Waddenzee. De familie Alma 

heeft haar wortels diep in het Groningse. De naam duikt overal op. Er bestaat zelfs een polder 

Alma. Carla stamt af van de fruittelende tak van het geslacht. 

Als kind al was ze geboeid door het ontstaan van het landschap waarin ze opgroeide. Leerde 

van haar vader de verschillende structuren in haar omgeving te herkennen. De invloed van 

het dynamische water, het effect van de verschillende grondsoorten en de patronen die het 

verhaal vertellen over de samenwerking tussen mens en natuur.   

Als ik haar vraag waar ze met mij naartoe zou willen gaan, twijfelt ze even tussen de wierde 

Groot Maarslag en de polder achter Warffum. De pittoreske schoonheid van de wierde kan 

haar in vervoering brengen, de polder daarentegen is meer van het Grote Gebaar en daar is ze 

ook erg van. 

Het wordt de polder. 

“De meeste mensen rijden vanuit Warffum rechtstreeks door naar Noordpolderzijl, maar ik hou 

juist van de weg ernaar toe, van de polder waar je doorheen rijdt. Vooral van het stukje tussen 

de slaper en de gaperdijk.” 

Eerst is er de grote zeedijk, dan de gaperdijk (die hoeft iets minder goed op te letten) en tot 

slot de slaperdijk (die mag slapen, dromen). Zo heeft haar vader het haar geleerd.

Het landschap in de polder is inderdaad prachtig. Wijds en sereen. Met strakke geometrische 

lijnen, soms wat verzacht door meidoornstruiken. Op de dijk, daar waar weggetjes erdoor

heen snijden, staan fotogenieke houten huisjes. Het zijn schotbalkenhuisjes. Bij gevaar voor 

overstroming kun je met schotbalken de coupures in de dijk hermetisch afsluiten. 

Carla’s voorouders hebben met spade en schop eigenhandig meegeholpen dit prachtige 

landschap zo vorm te geven. Ze is zich dat zeer bewust.

Er is in ons landschap volgens haar door onkunde veel moois onherstelbaar verloren gegaan. 

Het ergert haar hoe achteloos er soms, ook nu nog, mee wordt omgesprongen. Waarom het zo 

belangrijk is om de oorsprong van jouw omgeving te kennen? Het antwoord klinkt stellig:

“Als je het verhaal over de wording van je omgeving kent dan verrijkt dat je bestaan. Het geeft 

verdieping aan je mens zijn. Het zijn je wortels.”
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vangen. Ook verderop, tot Nieuwe Statenzijl, staan kasten. De broed

plek bij de dijk is voor torenvalken ideaal, zegt Bul. “Eten genoeg. 

Het jaaggebied is enorm: zowel voor, op als achter de zeedijk.” Echte 

trekkers blijken torenvalken niet. “Ze blijven in de buurt, ook ’s winters. 

Paartjes komen vaak jaar in, jaar uit naar dezelfde torenvalkkast.” 

Janosch de ruigpootbuizerd 

De muizen trekken meer roofvogels aan, waaronder de ruigpoot

buizerd, een zeldzame wintergast uit Scandinavië. “Rijden we in het 

noorden en oosten van Groningen, dan zien we ruigpootbuizerds vaak 

in de buurt van zeedijken en slaperdijken”, vertelt Madeleine Postma, 

medewerker van Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, 

voorheen de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Op de Groningse klei 

verblijven volgens haar op dit moment zo’n 25 exemplaren. Vroeger 

waren het er veel meer. “De soort staat nu als ernstig bedreigd op 

de Rode Lijst van doortrekkers en overwinteraars, mede omdat het 

voedselaanbod in het Nederlandse landschap is verslechterd.” Om de 

roofvogels te volgen, dragen twee een zender. Vorig jaar een vrouw

tje, dit jaar een mannetje, Janosch gedoopt. “Dijken zijn inderdaad 

heel belangrijk. Het vrouwtje verbleef een kwart van haar tijd bij een 

slaperdijk. Janosch maakt veel gebruik van de zee en slaperdijk en de 

aangrenzende kwelders en akkers.”

Het zenderonderzoek deed Kenniscentrum Akkervogels de ogen 

openen. Het centrum start een onderzoek naar natuurbeheer van 

slaperdijken. “Slaperdijken krijgen maar weinig aandacht. Ze zijn vaak 

verwaarloosd. Menig dijktraject is verdwenen, omdat ze boeren in de 

weg liggen. Slaperdijken worden niet of slecht beheerd. Een uitge

kiend natuurbeheer maakt ze muizen en insectenrijker en daarmee 

aantrekkelijker voor ruigpootbuizerds, kiekendieven, velduilen en 

andere vogels. We merken aan dijkeigenaren dat er veel interesse 

voor is.”

Trekken langs dijken 

Veel trekvogels volgen de kust. Tijdens de trek zitten vaak grote zwer

men vogels op de dijk. Gele kwikstaarten, graspiepers, spreeuwen, 

boerenzwaluwen: onderweg tanken ze er bij. ’s Nachts doen vleermui

zen hetzelfde. “Vleermuizen volgen de dijk tijdens hun trek”, vertelt 

Bob Jonge Poerink, ecologisch onderzoeker van Ecosensys. Vooral 

de ruige dwergvleermuis, een talrijke doortrekker langs de Groningse 

kust, legt forse afstanden af. “Vrouwtjes van de ruige dwergvleermuis 

vliegen vanuit Scandinavië en de Baltische staten, wanneer het daar te 
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Ruigpootbuizerd

koud wordt, onze kant op. Een deel blijft hier, de rest vliegt verder. Een 

geringde vleermuis vloog maar liefst tweeduizend kilometer.” Vleer

muizen en trekvogels vermijden de zee. Vliegend langs de dijk zoeken 

ze naar plekken waar de oversteek over water zo kort mogelijk is. “In 

Groningen is dat bij de Eemshaven het geval. De Eemshaven is het 

meest noordelijke punt langs de Waddenkust. Daar krijg je stuwing 

van vogels en vleermuizen.”

Insectenrijke dijken

Al drie jaar brengt Jonge Poerink bij de Punt van Reide, samen met 

Het Groninger Landschap, de vleermuizen in kaart. Dat doet hij met 

een geavanceerde ultrasone vleermuisrecorder. De bevindingen 

verbaasden hem. “De EemsDollard blijkt van groot belang voor trek

kende vleermuizen. We troffen maar liefst acht soorten, waaronder de 

tweekleurige vleermuis, een zeldzame typisch Groningse soort. De 

helft van de opnames zijn van ruige dwergvleermuizen.” 

Dijken bieden trekvogels en vleermuizen een rijke dis, stelt hij vast. 

“Vandaag de dag zitten op akkers en weilanden bijna geen insec

ten meer. Op dijken wel. Ze zitten vol met dansmuggen en andere 

insecten, vooral aan de zijde waar het niet waait. Soms zie je er zwarte 

wolken met muggen. Vliegen zijn er ook. Ze komen af op de uitwerp

selen van schapen.” Groene, insectenrijke dijken zijn voor vleermuizen 

van levensbelang, stelt Jonge Poerink. Hij zou dan ook graag zien dat 

bij de huidige dijkverbeteringen langs de kust meer rekening wordt 

gehouden met vleermuizen. “Aan dijken met een gladde laag beton of 

asfalt hebben vleermuizen niets.” 

Woningnood 

Rond de Reidehoeve, waarin ook het Bezoekerscentrum Dollard is ge

vestigd, hangen sinds kort veertig vleermuiskasten. De kasten zijn in 

trek. Puijman: “Toen we ze ophingen, was het gelijk bingo. Er bestaat 

duidelijk een woningnood onder vleermuizen in de kustzone. Eind juli 

trekken de mannetjes erin, waarna ze gaan roepen. Een mooi geluid, 

als een tropische vogel. Voor ons alleen hoorbaar als we het tien keer 

vertraagd afspelen. Met de roep lokken ze vrouwtjes, die langs de Dol

larddijk vliegen. Daarom moeten de kasten dichtbij de trekroutes van 

vrouwtjes hangen. Een mannetje weet meerdere vrouwtjes in zijn kast 

te lokken. Zo ontstaat een echte harem van wel vijf tot tien dieren.” 

Met Het Groninger Landschap wil Jonge Poerink meer vleermuiskas

ten langs de Groningse zeedijk realiseren. Onder meer bij eendenkooi 

Nieuw Onrust komen binnenkort kasten te hangen. 

Ruigpootbuizerd



Het deel van de wierde van ongeveer één hectare dat in het verleden 

was afgegraven is ongeveer tien jaar geleden weer aangevuld met 

grond van elders. “Landschappelijk gezien is de wierde bij Wierum 

een prachtige locatie”, zegt Arjan Hendriks, natuurbeheerder bij Het 

Groninger Landschap. “Het is een mooie laatste rustplek en voor de 

nabestaanden een fijne locatie om te bezoeken.” Het Groninger Land

schap wil met de begraafplaats de natuurbestemming combineren 

met een maatschappelijke functie. De begraafplaats blijft dan ook een 

gebied met een duidelijke natuurdoelstelling, die past binnen het na

tuurbeheerplan van de provincie. “Het Groninger Landschap besteedt 

de opbrengst van de wierdebegraafplaats volledig aan het beheer van 

natuur en erfgoed in Groningen.”

Bloemrijk grasland

Op de natuurbegraafplaats wil Hendriks ruimte geven aan de ontwik

keling van bloemrijk grasland, van belang voor onder meer insecten 

en vogels. “Hiervoor zaaien we een bloemenmengsel in met zaden 

van planten en grassoorten die hier van nature thuishoren, zoals 

scherpe en kruipende boterbloem, witte en rode klaver, madeliefje, 

knoopkruid, reukgras en kamgras. De natuurbegraafplaats moet niet 

direct zichtbaar zijn en opgaan in het landschap. Om die reden willen 

we ook geen staande herdenkingselementen, dus geen grafstenen en 

andere ornamenten. Er kan worden gekozen voor geen grafmarkering 

of een liggende steen die in het maaiveld wordt geplaatst. 

De exacte locatie van de graven wordt in ieder geval met gpscoördi

naten vastgelegd.” 

De combinatie natuur en begraven heeft consequenties voor het be

heer. “Nadat de inrichting klaar is en het perceel is ingezaaid, komt er 

geen zwaar materieel meer aan te pas”, zegt Hendriks. “Er komt een 

aangepast maaibeheer met lichte machines, waarbij nabestaanden er 

geen probleem mee moeten hebben dat er ook over de graven wordt 

gemaaid.”

Natuurlijke uitbreiding

Op de eerste berichtgeving over de voorgenomen wierdebegraaf

plaats kwamen veel reacties van mensen die het een mooi initiatief 

vinden. Hendriks: “Er is nu al veel animo voor de begraafplaats. Ik 

word regelmatig gebeld door mensen die me vragen of ze al een plek 

kunnen reserveren.”

Aan de graven is een eeuwigdurend grafrecht verbonden. De graven 

worden gelijkmatig verdeeld over het perceel. Hendriks: “Voordat een 

graf wordt gegraven, wordt eerst de aanwezige bloemrijke grasmat 

afgeplagd en aan de kant gelegd. Bij het dichtmaken van het graf 

worden de plaggen teruggelegd, zodat het graf volledig wordt opge

nomen in het landschap.”

Onderdeel van het initiatief op de wierde is uitbreiding van de aanlig

gende traditionele begraafplaats van de Nederlands Hervormde Kerk 

van Dorkwerd. Hendriks: “De traditionele begraafplaats kampt met 

ruimtegebrek. We zijn met onze buren tot overeenstemming gekomen 

dat een deel van de wierde wordt ingericht ten behoeve van uitbrei

ding van de traditionele begraafplaats. ”

Historische betekenis

De keuze voor een wierde als locatie voor een natuurbegraafplaats 

is een logische. Van oudsher was de wierde het centrum van de leef

gemeenschap. Naast een kerk lag er op de meeste wierden ook een 

begraafplaats. Wierum is een plek met een grote historische betekenis 

voor de omgeving. “Op de wierde heeft vroeger een kerkje gestaan”, 

zegt Beno Hofman, historicus, verteller en zelfverklaard tijdreiziger. 

“Het kleine kerkje had een losse klokkentoren. Kerk en toren werden 

in 1829 afgebroken. Alleen de pastorie staat er nog.” De aanwezigheid 

van het kerkje was voor sommigen de aanleiding te denken dat Wie

rum ooit een flink dorp was. “Dat is niet zo”, zegt Hofman. “Het kerspel 

van Wierum strekte zich uit van Adorp tot Aduard.”

De oude begraafplaats op de wierde is nog steeds in gebruik en 

wordt nu dus met de natuurbegraafplaats uitgebreid. Er is bewijs dat 

er zeker driehonderd jaar mensen zijn begraven op de wierde van 

Wierum. Hofman: “Op de begraafplaats liggen hele oude stenen. 

Een aantal lag in de kerk. Maar omdat die is afgebroken, ligt een 

aantal stenen sinds 1829 in de open lucht, waaronder de 18e eeuwse 

grafsteen van dominee Sinnighe. Met het begraafplaatsje blijft een 

gedeelte van de geschiedenis van de provincie bewaard op de wierde 

van Wierum.” 
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Net boven Groningen, naast het oude kerkhof van Wierum, neemt 

Het Groninger Landschap samen met uitvaartverzorger Dela een 

natuurbegraafplaats in gebruik. De begraafplaats komt op een aangevuld 

stuk van de wierde te liggen, in een gebied met grote cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde. De natuurbegraafplaats zal onderdeel uitmaken 

van het omringende landschap.

Wierdebegraafplaats Wierum: 
begraven in de natuur op de wierde

Scherpe boterbloem

Wierde van Wierum

Voorrang voor Beschermers

Wierdebegraafplaats Wierum telt 250 unieke plaatsen. Een 

 natuur graf op de wierde wordt voorzien van een duurzame en 

 historische unieke grafmarkering: een oude Groninger klooster-

mop met daarin de naam en geboorte- en overlijdensdatum 

van de overledene. Een mooie en zichtbare verbinding met de 

geschiedenis van Groningen. Natuurlijk kan men ook kiezen voor 

géén grafmarkering, in beider geval kan het graf met GPS-coördi-

naten worden teruggevonden. De graven zijn eeuwigdurend, het 

graf wordt dus nooit geruimd. 100 graven kunnen tot  1 september 

2019 met voorrang door Beschermers worden besproken. Kijk 

voor informatie en boekingen op www.wierdebegraafplaats.nl.

Gebruik de Beschermerscode ‘Wierde2019’

Het Groninger Landschap werkt samen met Algemeen Belang /

Dela, drager van het duurzame uitvaartpredicaat Greenleave (De 

Duurzame Uitvaart). 



Twee bestuurders pur sang volgen elkaar op als voorzitter van 

de Raad van Toezicht van Het Groninger Landschap. Janny 

Vlietstra is aan het eind van haar statutaire termijn gekomen 

en draagt de hamer over aan Greetje de Vries–Leggedoor. 

Ze kennen elkaar al jaren, vervulden diverse (politieke) 

bestuursfuncties en zitten nog een paar maanden naast elkaar 

in de Eerste Kamer. “Voor mezelf vind ik het jammer dat mijn 

termijn erop zit”, aldus Vlietstra. “Maar ik vertrouw het Greetje 

met een gerust hart toe.”

Greetje de Vries-Leggedoor

en Janny Vlietstra

2322

“Iets half doen kan ik niet, daar slaap ik niet van”

Vlietstra heeft louter mooie woorden over 

haar relatie met de stichting. “Het is een 

ge weldige organisatie met mooie gebieden, 

prachtige monumenten en met heel betrok

ken vrijwilligers en medewerkers. Ik was daar 

met veel plezier bij betrokken. Ik hou ook erg 

van de diversiteit van het Groningse land

schap. Nu woon ik in Leeuwarden omdat ik 

dichter bij familie en vrienden wilde wonen, 

maar toen ik in Winschoten woonde, was 

landgoed Ennemaborg mijn achtertuin, net 

als de Dollard. En ook het Hogeland en Wes

terwolde zijn prachtig. Ik zal er nu een eindje 

verder voor moeten rijden.”

Verbindende factor

Greetje de VriesLeggedoor verheugt zich op 

haar nieuwe taak die bovendien op een voor 

haar goed moment kwam. Tot januari had 

ze het druk met haar waarnemend burge

meesterschap in Zuidhorn. “Ik ben iemand 

die de zaken goed doet of helemaal niet. 

Iets half doen, kan ik niet. Daar slaap ik niet 

van. Zuidhorn is nu prima afgerond en over 

een paar maanden is het ook klaar met mijn 

lidmaatschap van de Eerste Kamer. Er is dus 

tijd voor andere zaken. Het voor zitterschap 

van deze Raad van Toezicht past bij me. Ik 

ben altijd op zoek naar de verbindende factor 

binnen het werk. Ik wil mensen dienen die 

het verdienen dat iemand zich voor ze inzet. 

‘Alles van waarde is weerloos’ zegt men wel 

eens en het landschap van Groningen heeft 

zelf geen stem. Het Groninger Landschap 

vervult dus die rol en die moet dat zo goed 

mogelijk kunnen doen. Bovendien zit ik wel 

zo in elkaar dat ik een betere wereld aan 

onze kinderen wil nalaten. Ik ben er heilig van 

overtuigd dat Het Groninger Landschap niks 

is zonder de betrokkenheid en enthousiasme 

van de medewerkers en de vrijwilligers. Zelfs 

mensen die fulltime werken, zijn daar naast 

nog als vrijwilliger actief. Dat is toch gewel

dig? Die mensen willen en moeten we zo 

goed mogelijk faciliteren zodat zij de stichting 

naar buiten goed uitdragen en vertegen

woordigen. Mijn toegevoegde waarde ligt op 

het bestuurlijk vlak, om er voor te zorgen dat 

ieders talenten goed tot hun recht komen. 

Daarbij gaat het me niet zozeer om de indivi

duen maar om ‘wij’. Hoe functioneren we dan 

als team. Dat geldt zeker ook voor de Raad 

van Toezicht.”

Relatie met overheden

De directeur van Het Groninger Landschap is 

logischerwijs het boegbeeld van de orga

nisatie en treedt waar nodig op de voor

grond. Daarachter gesteund door een Raad 

van Toezicht. Elke voorzitter kiest ervoor om 

daarbij in meer of mindere mate zichtbaar te 

zijn. Vlietstra naam die taak serieus en was 

op de achtergrond zo veel mogelijk aanwezig 

bij activiteiten van de stichting. De Vries

Leggedoor kiest voor dezelfde rol. “Ik ben 

van het dienend leiderschap. Ik moet zorgen 

dat dingen gebeuren, maar twee kapiteins op 

een schip werkt nergens. Je moet de zaken 

gescheiden houden. Ik weet wel welke kant 

ik op wil en moet, maar zal dat nooit in mijn 

eentje doen. Altijd samen met anderen. Wat 

dat betreft is Het Groninger Landschap de 

afgelopen jaren heel goed bezig geweest.” 

Vlietstra beaamt dat. “Ja, een belangrijk punt 

is dat de relatie met overheden en collega

instellingen steeds beter zijn geworden. 

Daar hebben we met elkaar een steentje aan 

bijgedragen. En we hebben mooie dingen 

voor elkaar gekregen! Zo is er meer gelijk

heid binnen de drie pijlers van de stichting: 

natuur, land schap en erfgoed. Zeker op het 

gebied van erfgoed is er veel gebeurd met 

onder meer de overname van borg Wel

gelegen, de boerderijen van de NAM en 

die prachtige boerderij Mellema in Nieu

weschans. We hebben de afgelopen jaren 

veel (rijks) monumenten in beheer genomen, 

monu menten die horen bij het Groningse 

land schap. Die kunnen we daardoor voor de toekomst behouden. Dat is erg belangrijk.” 

De VriesLeggedoor wil deze ontwikkeling 

voortzetten. “Jazeker! We zijn heel tevreden 

over het dagelijks bestuur van de stichting 

en wij blijven daarbij op een goede manier 

toezicht houden: we spreken af wat de koers 

is voor de toekomst en welke piketpalen we 

daarbij slaan. Dus wanneer koop je wel of 

geen grond aan of erfgoed aan? Ook binnen 

die piketpalen valt veel te overleggen.”

Aardbevingsproblematiek

Behalve het erfgoed, zijn ook het stimule

ren van de natuurinclusieve landbouw en 

het be houd van de weidevogels belang

rijke thema’s voor de toekomst, evenals de 

Eems Dollard met de grote economische 

be langen die daar spelen en het herstel 

van de loop van de Hunze, samen met Het 

Drentse Landschap. Natuurlijk vraagt ook 

de aard bevingsproblematiek structureel 

veel aandacht. Vlietstra: “We hebben daar  in 

goede stappen gezet door met de NAM af 

te spreken om belangrijke monu mentale 

panden over te nemen. Maar die aardbevin

gen houden mij ook in de toe komst actief 

betrokken bij Groningen, als voorzitter van 

de commissie bijzondere situaties. Dat is de 

commissie die mensen in aardbevingsgebied, 

die als gevolg van de bevingen kampen met 

financiële of medisch psychische problemen, 

de helpende hand biedt. Dat geeft me veel 

voldoening. Ik neem afscheid als voorzitter, 

maar ik blijf dus zeer betrokken bij het wel en 

wee van deze provincie. Daarbij bezoek ik 

nog steeds met groot genoegen de terreinen 

van Het Groninger Landschap. Ik blijf abso

luut Beschermer, wetend dat het voorzitter

schap van de Raad van Toezicht bij Greetje in 

goede handen is.” T
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Boerderij Mellema in Nieuweschans

Boerderij De Haver in Onderdendam

Borg Welgelegen bij Sappemeer



Anne DAm (12 jAAr)

De OuDe Lauwers, bij PieterzijL
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Met het Waddenfestival begint het seizoen 

waarin we jongeren enthousiast maken voor 

natuur en landschap. We willen dat ze met 

hun handen in de modder wroeten want dan 

beleef je het pas echt. Twee jaar geleden 

was op het festival een jongen die dat vol 

enthousiasme deed. Net voor hij naar huis 

ging kwam hij met een grote grijns afscheid 

nemen; zijn kleren, gezicht, armen en benen 

waren besmeurd met modder. ’Volgens mij 

heb jij je wel vermaakt’ zei ik, en dat beves

tigde hij met een gelukzalig ‘Jaaaaa!’ Ik vroeg 

aan z’n moeder of hij zo de auto in ging. 

Geheel berustend zei ze dat het altijd zo ging. 

Toen dacht ik aan mijn moeder, die dat bij 

mij ook altijd heeft moeten doorstaan. Graag 

breng ik hierbij een ode aan al die moeders 

en vaders die het niet erg vinden als hun 

kind heel smerig, maar met een fantastische 

natuurervaring thuiskomt. 

Vorig jaar was ik voor de promotie van het 

Waddenfestival op basisschool de Octopus 

in Eenrum. In groep vier keek een jongen mij 

met grote enthousiaste ogen aan. Was dit die 

moddergast van vorig jaar? Ik herkende hem 

nauwelijks, zonder al de modder. Geluk

kig kwam hij vorig jaar weer en toen hij na 

afloop vertrok was hij nóg zwarter dan het 

jaar daarvoor. Zijn moeder vertelde me dat 

de huifkarchauffeur hem eigenlijk niet meer 

mee had willen nemen. Alleen zittend op de 

knieën van zijn moeder werd hij getolereerd. 

In de zomer verscheen hij ook op het Hunze

festival. Dit keer herkende ik hem direct, tot 

verbazing van zijn moeder: ‘Hij zit niet eens 

onder de modder!’ Ik verheug me erop om 

hem komend Waddenfestival weer te zien, 

samen met die honderden andere enthousi

aste jongeren. Ik kan bijna niet wachten!       

COLuMN: MICHEL VAN ROON 
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Mien Grunneger Laand is een 

rubriek waarin Beschermers 

een column kunnen schrijven 

over hun speciale plek in het 

Groninger landschap. Waarom 

betekent of betekende die plek 

zoveel 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’.

Jeugdboswachters zijn de ogen en oren 

van onze natuurbeheerders. Ben je tus-

sen de 12 en 18 jaar en lijkt dit jou ook 

wat? Stuur dan een mailtje naar Michel 

van Roon, coördinator jeugdeducatie:  

m.vanroon@groningerlandschap.nl

MIEN GRuNNEGER LAAND

De Helwerder Wierden 

De wal waar mijn woonplaats Usquert op ligt, was vroeger de westelijke oever van de 

Fivel. Op deze wal liggen veel wierden. Dat begint in het noorden met Usquert, dan 

Kloosterwijtwerd, Helwerd, Rottum, Eelswerd, Kantens, Toornwerd, Middelstum en 

Westerwijtwerd in het zuiden. Die wierden zijn allemaal bijzonder, maar mij spreekt de 

Helwerder Wierden toch het meest aan.

De wierde Helwerd ligt er prachtig bij. Zodra je de plek betreedt, waan je jezelf in de 

oertijd. Hoewel de omgeving best rumoerig is door het voortrazende verkeer, lijkt het wel 

alsof je hier helemaal bent afgeschermd van die drukte. Ik denk dat de bosschages veel 

herrie wegnemen. 

Je kunt op de zuidkant van de wierde even een pauze inlassen op het bankje, dat uitkijkt 

op de wierde Rottum. Het bankje is geschonken door familie van de bekende Ploegschil-

der Jan van der Zee, die in de oorlog in de buurt ondergedoken heeft gezeten. 

De wierde heeft een rijke en belangrijke geschiedenis. De plek is vooral bekend gewor-

den als de wierde van de prediker Liudger, die later bisschop van Münster werd. Liudger 

en Helwerd zijn voor altijd met elkaar verbonden door het wonder dat hier moet hebben 

plaatsgevonden. De prediker genas in 788 na Christus naar verluidt de heidense zanger 

Bernlef van diens blindheid. 

Van deze gebeurtenis zijn veel beschrijvingen die allemaal een andere wending aan het 

verhaal geven. Historicus Klaes Sierksma schreef een boek over het wonder van Helwerd. 

In zijn versie mocht Bernlef van Liudger pas na de dood van de prediker over het wonder 

spreken. Dat klinkt een beetje eigenaardig, want voor een zieltjeswinner moet het toch 

een heel mooie reclame zijn geweest. Uit historisch perspectief is het wel te verklaren. In 

die tijd was het onrustig en waren vooral de Friezen op oorlogspad. We weten allemaal 

waarschijnlijk nog wel hoe het Bonifatius is vergaan, een van de voorgangers van Liudger.

Helwerd was een belangrijke plek voor de prediker die misschien wel de held van de 

Kerstening mag worden genoemd. Hij wordt gezien als de voltooier van het werk om de 

noorderlingen tot het Christendom te bekeren. Een taak die een belangrijke rol heeft 

gespeeld in de geschiedenis van onze provincie. Met die gedachte geniet ik nog meer 

van de rust die ik altijd op de Helwerder Wierden vind.

Jan Zuidema

Usquert
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JEUGDBOSWACHTERS

“Later word ik boswachter, 
dat heb ik altijd al gewild” 

“Ik ga vooral vogels monitoren en bomen snoeien”

“Mooi om in de natuur 

te zijn en daar wat te 

kunnen doen”



Noorderbreedte onderzoekt 
staat van het landschap

Landschap en It Fryske Gea medewerking verleend. Uiteraard is het 

ook voor deze organisaties van belang om te weten hoe het zit met 

het bestuur van het landschap. Het gaat immers om vragen over 

cultureel erfgoed en natuur: hoe weeg je de waarden daarvan af te

gen inkomen voor de boer? Moeten wij als consument extra betalen 

voor recreatiewaarde van het landschap? “Omdat het bestuur van 

het landschap een groot politiek onderwerp moet zijn, hebben we in 

de speciale editie bestuurders aan het woord gelaten”, zegt Melief. 

“Gedeputeerden van de drie noordelijke provincies vertellen over 

hoe zij het bestuur zien en een bestuurder van het Waterschap geeft 

haar visie op het in goede banen leiden van de waterhuishouding in 

het Noorden.” Op de website van Noorderbreedte (www.noorder

breedte.nl) zijn veel uiteenlopende en boeiende verhalen over het 

thema landschap te vinden.

Het landschap: we leven er middenin en hebben er dagelijks mee 

te maken. Maar van wie is dat landschap en hoe wordt het eigenlijk 

bestuurd? “Een team van Noorderbreedte is samen met journalist 

Bert de Jong een jaar bezig geweest om uit te vinden hoe het zit”, 

zegt Merel Melief, redactielid van Noorderbreedte. “Die eerste vraag 

is eigenlijk simpel te beantwoorden. Van wie is het landschap? Van 

ons allemaal. Maar hoe gaan we er op onze eigen manieren mee 

om en hoe is dat eigenlijk geregeld? De provincies zijn door het 

Rijk verantwoordelijk gemaakt voor het landschap, maar er is geen 

integraal beleid voor.”

Over de staat van het landschap heeft Noorderbreedte een speciale 

editie uitgebracht met de bevindingen van het onderzoek. Daar

uit blijkt hoe veelomvattend het thema landschap is en hoeveel 

aspecten in elkaar grijpen. Want wat zullen de gevolgen zijn van 

de transitie naar schone en duurzame energie? Komen weilanden 

straks bijvoorbeeld vol te liggen met zonnepanelen? En wie bepaalt 

dat? Het is maar een onderdeel van het vraagstuk. Het landschap is 

bepalend voor het halen van klimaatdoelstellingen en direct daaraan 

gekoppeld: de voedselproductie. Aan de vooravond van provinciale 

en waterschapverkiezingen op 20 maart, is het zeker goed om wat 

feiten en cijfers op een rij te zien. 

Politiek onderwerp 

Aan de onderzoeken hebben Het Groninger Landschap, Het Drents 

Hoe is het met het landschap 

in het noorden van het land en hoe zit het met bestuur? 

Op deze grote vragen probeert het tijdschrift Noorderbreedte samen 

met onderzoeksjournalist Bert de Jong een antwoord te vinden. 

Een onderzoek van een jaar werd onlangs afgesloten tijdens een 

manifestatie en met het themanummer Mijn Landschap. 

Dit nummer is gratis te downloaden door beschermers van 

Het Groninger Landschap.
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Dankzij u.

We komen 
ook op 
plekken
zonder 
postcode.

Polder Breebaart is een getijdengebied aan de Dollard waar in de eerste 

paar jaar na de inrichting de kluut in relatief grote aantallen kwam broe-

den. De laatste jaren komen de kluut en andere kolonievogels nog maar 

incidenteel tot broeden. Oorzaak is de hoeveelheid slib die in het water 

zit. Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer terug-

gebracht in oorspronkelijke staat. We verwachten dat veel broedvogels, 

waaronder de kluut, terugkomen en de vismigratie wordt hersteld.

Het ontslibben van Polder Breebaart is mede mogelijk gemaakt door 

bijdragen van de Nationale Postcode Loterij. Het Groninger Landschap 

is onderdeel van LandschappenNL, die in 2018 een bijdrage van 

13,5 miljoen euro ontving. Deelnemers van de Postcode Loterij: bedankt! 

Dankzij u kan ook LandschappenNL financieel worden ondersteund. 

Samen voor een betere wereld: postcodeloterij.nl
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Het februarinummer van Noorderbreedte, met als thema Mijn 

Landschap. Is digitaal beschikbaar gesteld voor alle beschermers 

van Het Groninger Landschap. Interesse? Stuur dan een e-mail 

naar  tijdschrift@noorderbreedte.nl met uw verzoek om een 

exemplaar. Noorderbreedte stuurt u dan een digitale versie van 

het themanummer in PDF-formaat.

T
e

k
s
t 

J
e

ro
e

n
 S

c
h

o
o

n
d

e
rg

a
n

g
  

F
o

to
g

ra
fi

e
 G

e
e

rt
 J

o
b

 S
e

v
in

k



Het werk van Stichting Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij, 

Vrienden (bedrijven en sponsoren) en Beschermers (donateurs). Stichting Het Groninger Landschap is in bezit van het CBF-Keur, een onafhankelijk keurmerk 

voor verantwoorde werving en besteding van fondsen. 
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dat deze soort hier is waargenomen.” Nog opvallender vond Beek

man de ruim 18.000 eenden in de Kropswolderbuitenpolder toen de 

polder in december onder water werd gezet. “Na zo’n droge zomer 

zat er eigenlijk helemaal niks in die polder. Maar toen we het gebied 

onder water zetten zag het meteen de volgende dag al zwart van 

de eenden. Heel veel wilde eenden, wat krakeenden, pijlstaarten en 

wintertaling. Dat zijn vooral zaadeters. Deze eenden doken direct naar 

een voor hun mooie voedselbron: de zaden van moerasvegetatie. Via 

hun uitwerpselen verspreiden deze eenden die zaden over een groter 

gebied, dus ook voor de flora is het van groot belang om zo’n polder 

eens in de zoveel tijd onder water te zetten.”

GIFTEN EN LEGATEN
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Het Hunzedal maakt de naam van natuureldorado ook in de winter 

meer dan waar. De otter bezocht inmiddels het Hemrik, er schar-

relde een paartje roodhalsganzen tussen de brand- en kolganzen in 

de Oostpolder bij Noordlaren. Ook zijn een wilde zaan en een mooie 

parelduiker gespot. 

“In het Lauwersmeergebied en bij Selbaldeburen zwemmen wel wat 

groepen wilde zwanen rond, maar in het Hunzedal is het toch een op

vallende bezoeker”, aldus natuurbeheerder Jan Beekman. “Hetzelfde 

geldt voor die parelduiker. Parelduikers zijn vogels van het open water 

en slechts zelden zijn ze te zien op binnenwater. Het is de eerste keer 

Gift Uitvaartzorg  
Van Stad tot Wad

Sinds vorig jaar ontvangen we van Uitvaart

zorg Van Stad tot Wad donaties via hun ge

dachtenispagina. Op de pagina is het mogelijk 

om een donatie te doen aan een aantal 

ge selec teerde goede doelen. Het Groninger 

Landschap is er één van. Naast deze donaties 

hebben we nu een extra gift ontvangen van 

€ 100.

Nalatenschap voor  
de oude loop van  
de Hunze

We hebben een nalatenschap mogen ont

vangen van Janneke Groot. Ze was een groot 

natuurliefhebber, ze genoot van tuinieren en 

fietste graag door het Groningse landschap. 

In overleg met nabestaanden is besloten om 

haar nalatenschap van € 7.950 te besteden 

aan natuur in de stad Groningen; het herstel 

van de oude loop van de Hunze. 

 

Meer weten? 
Wilt u meer weten over schenken of 

nalaten aan natuur of erfgoed in de 

 provincie Groningen? Neem dan contac t 

op met Samia Mulder, medewerker 

Communicatie & Fondsenwerving, via 

s.mulder@groningerlandschap.nl of   

050 - 313 59 01.

Nalaten aan Groninger natuur 
en erfgoed

Het Groninger Landschap opnemen in uw testament is een prachtige manier om natuur 

en erfgoed in Groningen te beschermen en behouden. Ook voor volgende generaties. 

Want wat is Groningen zonder de grutto, kluut of zeehond. Wat als niemand aandacht zou 

hebben voor onze wierden, borgen en monumentale boerderijen?  

Wij zijn er om natuur en erfgoed in Groningen voor de eeuwigheid te behouden. Wij 

kunnen dit niet zonder uw hulp. U kunt helpen door Het Groninger Landschap op te 

nemen in uw testament. 

Geef dichtbij

Wist u dat het bij Het Groninger Landschap ook mogelijk is om uw nalatenschap of legaat 

aan een specifiek stukje natuur, erfgoed of bijvoorbeeld grondaankoop te koppelen? 

Wij gaan graag met u in gesprek over de wensen die u heeft rondom uw nalatenschap. 

Misschien wilt u wel geven aan het Hunzedal waar u al uw hele leven woont of wilt u 

graag uw monumentale boerderij bij ons in goede handen achterlaten.

Wilt u meer weten over deze bijzondere manier van schenken aan Het Groninger 

Landschap? Of wilt u bij leven al in gesprek over het oormerken van uw nalatenschap? 

Neem dan contact op met Samia Mulder.

Samia Mulder

medewerker communicatie en fondsenwerving

050  313 59 01 / s.mulder@groningerlandschap.nl 

Schrijven kan natuurlijk ook:

Het Groninger Landschap

t.a.v. Samia Mulder

Postbus 199

9750 AD Haren

Parelduiker



Wit poedersteelknotsje

die ook in de Lettelberterpetten 

is aangetroffen

Colofon
Golden Raand, lente 2019
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Raven

Een kadaver van een koe in de Harener wildernis trok na een tijdje 

een koppel raven. Beekman: “De koe is vanwege de warme zomer 

in een drooggevallen veensloot vastgeraakt en helaas overleden. 

Na twee weken is het dier gevonden maar we konden het niet meer 

uit de sloot trekken en uit het terrein halen. We hebben haar toen 

als voer voor de zeearend en andere aaseters achtergelaten en een 

wildcamera geplaatst. Tot onze verrassing verschenen er twee raven 

in beeld.” De aantallen raven in Nederland nemen de laatste jaren toe. 

Inmiddels zijn er broedgevallen gesignaleerd in het Fochteloërveen, 

maar ook in het Noordlaarderbos en aan de zuidkant van het Zuidlaar

dermeer. Beekman is er enthousiast over. “Ze komen steeds dichterbij, 

en om zo’n stelletje te zien, ja, dat is toch een hoogtepunt!”

Dode wasbeerhond 

Een ander kadaver dat de aandacht trok, was de dode wasbeerhond 

bij Westerbroek. Het dier is opgestuurd naar onderzoeker en ecoloog 

Jaap Mulder die sinds 2014 de aantallen gespotte en gevonden was

beerhonden in Nederland inventariseert. Een officieel rapport van een 

paar jaar onderzoek naar de wasbeerhond in Noordoost Nederland 

is klaar en ligt bij opdrachtgever NVWA, de Nederlandse Voedsel en 

Waren Autoriteit. Mulder: “We hebben intensief gezocht met voer

plekken en camera’s naar sporen van wasbeerhonden in Noordoost 

Nederland. Het lijkt erop dat de wasbeerhond voorlopig een zeld

zaamheid blijft. Af en toe worden dode exemplaren gemeld of loop er 

één toevallig langs een opgestelde wildcamera. Ook hebben we sinds 

2015 geen bewijzen van voortplanting meer gevonden. Er is dus geen 

tendens van toename te zien, ondanks dat we er heel intensief naar 

gekeken hebben. Maar uit de ervaringen van andere Europese landen 

blijkt ook dat het soms meer dan tien jaren kan duren voor je echt 

NIEUWS UIT DE NATUUR
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kunt stellen dat de wasbeerhond zich ergens gevestigd heeft.” Mulder 

blijft dus geïnteresseerd in de waarnemingen van wasbeerhonden. 

Het dode dier dat in Westerbroek is aangetroffen wordt binnenkort 

samen met nog enkele andere dode wasbeerhonden door Mulder en 

het RIVM onderzocht. “Dat wordt een complete sectie. We kijken dan 

naar tekens van ziekte, parasieten, leeftijd, geslacht, wat ze gegeten 

hebben, of ze jongen hebben gehad etc.” 

Zeldzame ‘knotsjes’

Tijdens een excursie in de Lettelberterpetten afgelopen najaar troffen 

leden van de Paddenstoelenwerkgroep Noordenveld en deskundi

gen van de Mycologische Werkgroep Groningen een voor Neder

land nieuwe paddenstoelensoort aan. Het gaat om een ‘knotsje’ dat 

groeit op rottend blad van zeggen. In Nederland komen zo’n twintig 

verschillende soorten knotsjes voor, de meeste zijn tamelijk zeldzaam 

en sommigen komen wat algemener voor zoals het roodvoetknotsje 

en het wit poedersteelknotsje. De meeste knotsjes zijn erg klein, tot 

ongeveer een centimeter hoog. Op restanten van moeraszegge wer

den piepkleine witte knotsjes gevonden waarvan – na microscopisch 

onderzoek – werd vastgesteld dat het Typhula caricina betrof, een 

nieuwe soort voor Nederland. Het was overigens een lonende excur

sie voor de paddenstoelenliefhebbers: ze vonden ook een zeldzame 

kussentjeszwam, de kale tweespanzwam en de stekelharige puist

zwam. Alle drie de soorten waren nog niet eerder in NoordNederland 

aangetroffen.

In het Overbos in Slochteren is de zeldzame spechtinktzwam gevon

den. De spechtinktzwam is een soort die voorkomt in oude loofbossen 

en vruchtbare kalkhoudende grond nodig heeft. In Nederland wordt er 

sporadisch een spechtinktzwam waargenomen
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De combinatie van hightech en ecologie 

levert spannende resultaten op. Bob 

Jonge Poerink, directeur van Ecosensys 

weet daar alles van. Met geavanceerde 

zend- en ontvangapparatuur, camera’s en 

sensoren, monitort hij een breed scala aan 

diersoorten om zo interessante en soms 

baanbrekende gegevens te verzamelen.

“Hoe mooi is het niet om op je 55ste nog 

met pure passie aan het werk te gaan?” Bob 

Jonge Poerink vertelt met enthousiasme 

over zijn bedrijf Ecosensys. Een bedrijf 

dat hem in staat stelt heel veel tijd in de 

vrije natuur door te brengen. Opgeleid 

als milieukundige heeft hij al van jongs af 

aan een bovengemiddelde interesse voor 

de natuur. “Mijn vader was bioloog en als 

kind was ik al bezig met allerlei biologische 

onder zoekjes”, zegt Bob, “altijd gedreven 

door nieuwsgierigheid en de vraag: hoe zit 

het eigenlijk in elkaar?” 

Die nieuwsgierigheid is gebleven. In de 

manier van onderzoeken is wel veel ver-

anderd. “ik ben op dit moment met pro-

jec ten bezig met vleermuizen, vissen, 

weidevogels en kustvogels. Door Het 

Groninger Landschap ben ik nu gevraagd 

advies te geven bij de ontwikkeling van de 

steenfabriek Rusthoven. Ik denk mee over 

hoe we tijdens de restauratie de fabriek 

nog vleermuisvriendelijker kunnen maken 

door rustgebiedjes te creëren en plekken 

waaraan zij zich ideaal kunnen vastklampen 

tijdens de winterslaap.”

Voor zijn onderzoeken zet Bob hightech 

apparatuur in. “De vooruitgang daarin is 

geweldig. Ik zet niet alleen de traditionele 

batdetector in, maar ook ultrasone recorders 

en camera’s. Met de data die ik hiermee 

ver zamel komen we meer te weten over 

het trekgedrag van de vleermuizen en de 

soorten die er voorkomen. Onlangs heb 

ik voor de borg Verhildersum ook een film 

gemaakt van twintig minuten, grotendeels 

geschoten met nachtcamera’s. Zo krijgen de 

bezoekers de vleermuizen te zien die altijd 

aanwezig zijn, maar zich niet vertonen aan 

het publiek.

Stationaire telemetrie

De nieuwste ontwikkeling in het monitoren 

is het gebruik van stationaire telemetrie. 

Waar je vroeger de gezenderde dieren met 

een antenne moest opsporen en volgen, kun 

je ze nu volgen via masten die continu signa-

len ontvangen die direct beschikbaar zijn 

op de computer. Bob: “Wereldwijd begint er 

langzaam een netwerk te ontstaan van deze 

ontvangers. Omdat het in onze wereld ge-

bruikelijk is dat we de ontvangen data met 

elkaar delen, wordt er langzaam maar zeker 

een systeem ontsloten waarmee we baan-

brekende data over trekgedrag van onder 

andere vleermuizen, kleine vogels en zelfs 

libellen kunnen verzamelen.” Is er bij al die 

buitenactiviteiten nog vrije tijd over? “Niet 

veel”, zegt Bob. “Maar als ik vrij ben trek ik 

er ook graag op uit. Als geboren Tukker voel 

ik me thuis in Oost-Groningen, omdat ik daar 

ook een fraai coulisselandschap vindt. Ook 

de Dollard is een heel bijzonder plek voor 

me. Daar nam me vader me al naartoe toen 

ik zes was.”

Ecosensys: 
“Gedreven door nieuws gierig heid” 

Bob Jonge Poerink

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 Ecosensys. 
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