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Het Groninger Landschap biedt haar donateurs 
vleespakketten aan van Groninger blaarkoppen 
uit het Reitdiepgebied en Limousin runderen 
van de kwelders in de Dollard. Hierbij wordt 
samengewerkt met pachters van Het Groninger 
Landschap.
De Groninger blaarkop is een oud koeienras 
dat behoort tot ons levend cultureel erfgoed. 
Op de Groninger kwelders is beweiding met 
rundvee belangrijk omdat het zorgt voor behoud 
en ontwikkeling van een gevarieerde kwelder
vegetatie. Hiervan profiteren veel andere dier
soorten, insecten en vogels.

Natuurvleespakketten
Een natuurvleespakket bevat 10 kg vlees. De 
prijzen: blaarkopvlees € 127,50 en Limousin
vlees € 135,00. Het vlees is vrij van anti biotica 
en bevat geen toegevoegde smaak en 
kleurstoffen of Enummers. De koeien worden 
door een gecertificeerd vakslager geslacht en 
verwerkt.

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, bevestigen we u eind september de 
datum waarop u de bestelling kunt afhalen bij 
ons  Bezoekerscentrum Reitdiep (Wolddijk 103, 
 9738 AD Noorderhoogebrug). 
Afhaaldagen zijn gepland op zaterdag  
26 okto ber van 10.00  12.00 uur en zaterdag 
23 november van 10.00  12.00 uur. Voor vragen 
of informatie kunt u mailen naar Petra Koetje: 
p.koetje@groningerlandschap.nl

Het Groninger Landschap zoekt per 1 januari 
2020 twee nieuwe leden voor de Raad van 
Toezicht. Er wordt gezocht naar kandidaten met 
een financiële achtergrond en kandidaten met 
ervaring op het gebied van maatschappelijk 
draagvlak, ledenwerving en/of fondsenwerving. 
Kijk voor de uitgebreide vacature op  
www.groningerlandschap.nl/vacatures

Vlees uit het Groninger 
landschap

Leden Raad van 
Toezicht gezocht 

Het Groninger Landschap start op zestig 
hec tare grond in Midwolda een proef met 
natuurinclusieve landbouw. Het gaat om de 
Midwolder Bouwten, een akkergebied naast 
de Ennemaborg. Bij natuurinclusieve land
bouw neemt de boer maatregelen die niet 
alleen een goede opbrengst genereren maar 
die de grond ook rijk aan bodemleven houdt. 
De biodiversiteit, de rijkdom aan planten en 
dierenleven, wordt vergroot. 

Natuurbeheerder Silvan Puijman heeft met 
pachter Boonman afspraken gemaakt voor de 
komende zes jaar. “We delen de grond onder 
in vijf stukken. We zaaien die percelen in met 
rode klaver, zomertarwe, haver en veldbo
nen, en we poten aardappelen. Die percelen 
wisselen elk jaar zodat op elk stuk grond elk 
jaar een ander gewas groeit. Door rekening 
te houden met de soort gewassen kunnen 
we de stikstofhuishouding in de  bodem 
op goed niveau houden. Voor bemesting 
gebruiken we ruige stalmest en in de winter 
laten we de stoppels op het land gewoon 
staan. De stoppels zijn goede schuilplekken 
voor foeragerende vogels en bieden voedsel 
voor insecten. We ploegen de grond niet om. 
Grond moet je juist rust geven, dan herstelt 
het zelf.”

De reden om dit pilotproject te starten is ge  

legen in de zorg van Het Gro ninger Land 
schap over de landbouw in Nederland. 
Puijman: “Die is té intensief. Dat moet anders. 
De opbrengsten van de landbouw zijn in de 
loop der jaren erg gestegen maar die manier 
van werken heeft een keerzijde. Die inten
sieve landbouw zuigt de natuurlijke reserves 
van de bodem leeg. Dat gaat ten koste van 
de biodiversiteit, niet alleen in de grond, het 
bodemleven, maar dus ook juist boven de 
grond. Aantallen en soorten boerenlandvo
gels, vlinders en insecten zijn de afgelopen 
jaren dramatisch achteruit gegaan. Landelijk 
ziet men dat ook en inmiddels werkt een 
groot aantal organisaties samen in het Delta
plan Biodiversiteitsherstel. Wij leveren er een 
bijdrage aan door deze zestig hectare grond 
beschikbaar te stellen.” 
 
In dit project werken Het Groninger Land
schap en de pachter samen met de provincie 
Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, 
de LTO, het agrarisch collectief ANOG en het 
Grauwe Kiekendief Kenniscentrum Akker
vogels. Door een bijdrage van het Nationaal 
Programma Groningen kan het project dit jaar 
starten. Het project duurt zes jaar waarvan 
2019 gebruikt wordt als nulmeting. Tijdens de 
proef wordt niet alleen naar bodemleven en 
diversiteit gekeken maar ook naar de oogst
opbrengsten.

KORT NIEUWS

Als we het over natuur hebben, gaat het bijna altijd om de planten 
en dieren die we om ons heen zien. Het leven onder de grond krijgt 
aanzienlijk minder aandacht. Toch zal de biomassa en soortenrijkdom 
die zich onder de grond bevindt, niet veel onderdoen voor die van 
boven de grond. Juist het bodemleven is cruciaal om de kringlopen 
op aarde te sluiten. Al het organisch materiaal wordt weer omgezet 
in voedingsstoffen voor planten. Het is daarom niet voor niets dat 
de bodem een sleutelrol speelt in het nieuwe beleid van minister 
Carola Schouten voor de kringlooplandbouw. Veel te lang hebben 
we de bodem gezien als een soort productiemiddel om tot zo hoog 
mogelijke gewasopbrengsten te komen. Het bijbehorende gebruik 
van mest en bestrijdingsmiddelen gaat ten koste van het bodemleven 
en levert allerlei problemen op voor natuur en milieu. Heel goed dat 
de bakens verzet gaan worden en de bodem weer in balans komt.

Schimmels in de bodem zijn een onmisbare schakel in het 
voedselweb. We zien ze niet, maar één keer per jaar – in de herfst – 
zoeken ze het hogerop vanwege de voortplanting. Ze verrassen ons 
dan met hun paddenstoelen, met een ongekende variatie in kleur, 
vorm en geur. De hoogste tijd om in dit herfstnummer van Golden 
Raand aandacht te geven aan deze jaarlijkse uitspatting van de 
ondergrondse natuur!

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap

Paddenstoelen

Natuurinclusieve landbouw  
op Midwolder Bouwten 
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Coendersborg, Oudeweg 15, 9364 PP Nuis     
za 14 sept. 10.00 - 17.00 uur / zo 15 sept. 13.30 - 17.00 uur
In de verschillende kamers in de borg uit 1813 zijn videoportretten te zien die het verhaal van het 
landgoed vertellen. Aan het woord komen voormalige bewoners, arbeiders, streekbewoners en 
de huidige natuurbeheerder van het landgoed. 

Borg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer  
za 14 sept. 10.00 – 16.30 uur
Welgelegen is een voorbeeld van macht en pracht van welgestelde burgers die zich toelegden op 
de vervening in deze regio. In 1655 verrees aan de westzijde van de hoofdvaart van de Borger
compagnie, het compagniehuis Welgelegen. Van hieruit werd toezicht op de ontsluitingswerk
zaamheden gehouden. Welgelegen behoort tot de oudste monumenten in de gemeente Midden
Groningen. Al meer dan vijftig jaar is deze veenborg de thuisbasis van de twee Odd Fellowloges. 
De bezoekers krijgen tekst en uitleg over de Odd Fellows in de speciale ruimte waar de leden 
hun wekelijkse bijeenkomst houden. Verder is een bezoek aan de barokke tuin achter de borg 
zeer de moeite waard. 

Luchtwachttoren 7O1, Baron van Asbeckweg (t.h.v. nr. 2), Warfhuizen     
zo 15 sept. 14.00 - 16.00 uur
Beklim de toren, neem plaats in de schuilnis, speur het luchtruim af en bepaal de positie van pas
serende vliegtuigen. Tijdens de Koude Oorlog speurden vrijwilligers van het Korps Luchtwacht
dienst (KLD) op deze militaire uitkijktoren het luchtruim af. Ze keken uit naar vijandige Russische 
vliegtuigen die lager vlogen dan de radar kon waarnemen. De luchtwachttoren maakte deel uit 
van een semigeheim netwerk van 276 uitkijkposten dat tussen 1951 en 1956 verspreid over het 
land werd aangelegd. 

Plaats Melkema, Smedemaweg 3 in Huizinge 
za 14 en zo 15 sept. 11.00 - 17.00 uur + za 21 en zo 22 sept. 11.00 -17.00 uur
Kunstenaars van atelierroute Route99 exposeren hun werk in Plaats Melkema, de rijksmonumen
tale boerderij in Huizinge. U ziet verschillende kunstdisciplines op een bijzondere, eeuwenoude 
plek. Ook geeft Het Groninger Landschap uitleg over de plannen van de renovatie van Plaats 
Melkema.

Meer informatie over de Open Monumentendagen: www.groningerlandschap.nl

Open Monumentendagen 
bij Het Groninger Landschap

Landgoed Coendersborg
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In terreinen van Het Groninger Landschap, 
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer in 
Westerwolde zijn 330 jeneverbesstruiken 
geplant. Vroeger kwam de jeneverbes in 
Westerwolde veelvuldig voor, maar in de 
loop der jaren verdween de struik. “Net als 
de korhoen”, aldus natuurbeheerder Silvan 
Puijman. “De laatste schoten ze hier in de 
jaren zestig van de vorige eeuw af.” 

Westerwolde was vroeger een groot heide 
en veengebied. Natte en droge gedeelten 
wisselden elkaar af. “Het was een mooi afwis
selend gebied. Op de droge zandkoppen 
stond dan altijd weer een jeneverbesstruik. 
Jeneverbes groeit langzaam en kan erg 
oud worden, mits de plant op droge arme 
zandgrond staat. In het Duits heet deze plant 
‘Wachholder’, de waker. De struik kan in 
pilaarvorm groeien en in het donker lijkt het 
dan net alsof er iemand op zo’n zandkop de 
wacht houdt.” 
Los van de langzame groei heeft de plant 
ook de eigenschap om zich erg moeilijk 

Van 12 t/m 27 oktober vieren we in heel 
Nederland, voor jong en oud, de Week van 
het Landschap. Laat je verrassen en ontdek 
de natuur dichtbij huis! De provinciale Land
schappen laten graag zien hoe mooi en divers 
die natuur is door excursies te organiseren, 
wandel, vaar en fietstochten en themadagen 
zoals een paddenstoelendag, kookwork

te vermeerderen. De besjes zijn droog en 
keihard. Ze kiemen erg moeilijk. “Daarin ligt 
wellicht de meerwaarde van die korhoen des
tijds. De korhoen leefde van de bessen van 
de jeneverbesstruik. De theorie is dat er in de 
maag van het korhoen een proces op gang 
komt waardoor de daarna uitgepoepte pitjes 
van de bes wel wortel konden schieten. De 
korhoen was dus bepalend voor het bestaan 
van de jeneverbesstruiken in Westerwolde. 
Toen de laatste korhoen afgeschoten was, 
verdween langzamerhand ook de jeneverbes 
uit dit gebied.”
Tot voor kort was de jeneverbesstruik be
schermd en moest distilleerder Hooghoudt 
de bessen uit Italië halen. De beschermde 
status is nu opgeheven dus leek het Hoog
houdt leuk om de struik hier weer op de arme 
zandgronden te herintroduceren. Puijman: 
“De nieuw geplante struikjes zijn allemaal 
zo’n acht jaar oud en er is een goede verde
ling tussen de mannetjes en vrouwtjesstrui
ken. Het zal nog wel enkele jaren duren maar 
dan kan Hooghoudt weer streekgebonden 
jenever maken.” 

shops, streekmarkt en nog veel meer.
Ga mee met de boswachter of ga er zelf op 
uit met een wandel of fietsroute en ontdek 
de onontdekte natuur dichtbij huis!
In NoordNederland wordt de Week van het 
Landschap gevierd van 19 t/m 27 oktober. Kijk 
op www.groningerlandschap.nl voor activitei
ten in de buurt.

KORT NIEUWSKORT NIEUWS

Jeneverbes terug in Westerwolde

Week van het Landschap

Onze nieuwe kalender is uit! Dit keer een 
prachtige samenstelling van pareltjes in het 
Groninger landschap. De kalender 2020 
heeft een afmeting van 350 x 233 mm. Naast 
13 prachtige foto’s vindt u een overzichtelijk 
calendarium. 
Het Groninger landschap blinkt uit door haar 
weidsheid. Je kunt heerlijk ver kijken, waarbij 
de dorpen en boerderijen eilanden in het land-
schap vormen. Maar naast de weidsheid zijn 
het soms juist de details die je kunnen treffen. 
Parels in het landschap. Deze editie van onze 
kalender geeft aandacht aan deze parels.  
Plekken waar je even stil staat en geniet.
Bestel hem nu via de bijgevoegde brief plus  
acceptgiro of in onze webwinkel:  
www.groningerlandschap.nl/webwinkel/ 
Verkoopprijs € 11,50 exclusief portokosten  
(€ 3,50). Beschermers betalen € 10,00

Natuurgebied de Lettelberterpetten vertelt 
het verhaal van petgaten en legakkers en is 
daardoor van grote cultuurhistorische waarde. 
Om deze in stand te houden moeten de 
landschaps elementen intensief worden onder-
houden. Op de natuurwerkdag help je mee met 
het snoeien van knotwilgen en het verwijderen 
van wilgen- en elzenopslag uit het gebied. 
Meld je aan voor de natuurwerkdag op zater-
dag 2 november van 08.45 tot 13.30 uur.
De natuurwerkdag is ook geschikt voor kinde-
ren vanaf ongeveer 10 jaar die kunnen helpen 
met zagen en takken slepen. Er kunnen max. 
30 personen meedoen. Geef je op via de web-
site www.natuurwerkdag.nl of ga naar  
www.groningerlandschap.nl
Adres: De Hooilanden 12, Lettelbert

Een prachtige herinnering aan de baksteenin
dustrie in Groningen blijft bewaard. Het Gronin
ger Landschap heeft de ruïne van de voormalige 
steenfabriek Rusthoven aan het Damsterdiep 
ter hoogte van Wirdum, dankzij een particuliere 
gift aangekocht. Inmiddels werkt Het Groninger 
Landschap samen met de gemeente Loppersum 
en de provincie Groningen aan een herstel en 
inrichtingsplan. 

De werkzaamheden op het terrein worden naar 
verwachting volgend jaar uitgevoerd.
De voormalige steenfabriek is de enige nog 
overgebleven steenfabriek met ringoven 
in de provincie Groningen. Samen met de 
nabijgelegen borg Rusthoven en landgoed 
Ekenstein vormt de steenfabriek een prachtig 
stukje cultuurhistorisch erfgoed in Groningen. 
De ringoven, waarin de bakstenen gebakken 
werden, is nog redelijk gaaf en is een belang
rijke overwinteringsplek voor vleermuizen. Het 
Groninger Landschap zet zich in om de ringoven 
te behouden, de vleermuizen te beschermen 
en het terrein middels een wandelroute open te 
stellen voor het publiek.

De aankoop van de steenfabriek liep een paar 
maanden vertraging op doordat er bodemver
ontreiniging op het terrein was aangetroffen. 
Na onderzoek is de verontreiniging in kaart ge
bracht en heeft Het Groninger Landschap alsnog 
besloten de voormalige steenfabriek te kopen.

Kalender 2020  

Natuurwerkdag 
zater dag 2 november 2019

Aankoop steenfabriek 
Rusthoven rond

Silvan Puijman plant 
jeneverbesstruiken
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‘Elk jaar tachtig nieuwe 
paddenstoelensoorten 
in Groningen’
 

“Voel maar: onderin zit een keihard stukje. Dat is de pit die op de grond 
is gevallen.” Met beide experts zit aan tafel een encyclopedie aan 
paddenstoelenkennis. Al vele tientallen jaren zijn ze bezeten van de 
schimmels die af en toe hun kop boven het maaiveld steken. Honderd
uit vertellen ze erover. Latijnse namen vliegen over tafel, gevolgd door 
liederlijke Nederlandse edities. Raangs: “Vind je een nieuwe soort voor 
Nederland, dan mag je een naam voorstellen. Schitterende namen le
vert dat op. Neem de terneergeslagen bekerzwam en het wissewasje. 
De namencommissie kreeg er recent zelfs de Lofprijs der Nederlandse 
taal voor uitgereikt.” Zijn eigen bedenksel: de vlamsteelgordijnzwam. 
“Die vonden we in een inmiddels gekapt sparrenbos bij Sappemeer.” 

Sprookjeswereld 
Nieuwe Nederlandse namen zijn regelmatig nodig. Zelfs in zijn eigen 
tuin bij Stadskanaal trof Pras een nieuwe soort aan: het ruitvulkaantje. 
“Een onooglijk klein pukkeltje, waar ik erg enthousiast van word. In 
totaal heb ik in mijn tuin meer dan tweehonderd soorten gevonden.” 
Eens ging Pras speciaal op vakantie om een zeldzame paddenstoel 
te zoeken. Nergens gevonden, tot twee jaar terug in zijn tuin. “Ik 
hoef nooit meer weg”, lacht hij. Gevraagd naar de fascinatie voor 
pad denstoelen zegt Raangs: “De vormen en kleurenrijkdom vind ik 
prachtig. Bekijk je ze met een loep of microscoop, dan lijkt het wel een 
sprookjeswereld. Op naam brengen is detectivewerk. Er valt zoveel te 
ontdekken. Paddenstoelen vormen een nog grotendeels onbekende 
wereld.”

komen alleen in Groningen voor. Verspreid over de 
provincie troffen ze onverwachte hotspots. Als voorbeeld 
noemen Raangs en Prak de kerkhoven en begraafplaatsen.  
“Juist daar ontdekken we veel bijzondere paddenstoelen. Het zijn 
vaak natuuroasen. Ze zijn oud, het grasland is er schraal en belangrijk: 
er heerst rust. Tranende franjehoed groeit op kerkhoven. Ook al zo’n 
prachtige naam”, vult Pras aan. Ook andere parels in het landschap, 

Op de eettafel staan ettelijke bakjes met paddenstoelen. In allerlei 
kleuren en maten. Kor Raangs moet ze nog op naam brengen. Hij is 
mycoloog, oftewel schimmelexpert. Voor zijn collegaexpert van de 
Mycologische Werkgroep Groningen Henk Pras heeft hij een cadeau: 
een bakje met aarde waaruit kleine bleekwitte staafjes steken. “De 
meidoornbesgeweizwam, een zeldzaamheid”, reageert Pras ver
heugd. De zwam leeft van pitjes van meidoorns, verklaart hij de naam. 

Provincie uitkammen
Minstens drie keer per week zijn ze op stap. Groningen kennen ze 
door en door. Al negen jaar kammen ze met een kleine groep sys
tematisch de provincie uit. Dat doen ze het hele jaar door. “Mensen 
denken dat paddenstoelen alleen in de herfst groeien, maar sommige 
soorten zie je alleen in het voorjaar, andere zelfs in de winter”, vertelt 
Raangs. In 735 kilometerhokken brengen ze de paddenstoelen in 
kaart. Een gigantische klus, met af en toe hulp van buitenaf. “We orga
niseren dan een week met een twintigtal kenners uit heel Nederland. 
Tijdens een topweek vonden we maar liefst negenhonderd soorten. 
Elk jaar vinden we in Groningen circa tachtig nieuwe paddenstoe
lensoorten.” Het megaproject is een vervolg. De eerste kartering 
vond in de jaren negentig plaats. Raangs: “Voor die tijd waren weinig 
gegevens bekend van Groningse paddenstoelen. Groningen was het 
zorgenkindje van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Een witte 
vlek op de verspreidingskaart. Bij gebrek aan bos lieten kenners de 
provincie links liggen.” 

Verschillende landschappen
Groningen blijkt allerminst saai. Integendeel zelfs. “Groningen 
kent veel verschillende landschappen. Moerassen, bossen, heide, 
beekdalen, kwelders, klei en zandgrond: noem maar op. In elk 
biotoop komen weer andere paddenstoelen voor”, vertelt Pras. De 
Groningse lijst telt al ruim 2.400 paddenstoelen soorten. “Dat is erg 
veel”, zegt Raangs trots. Sommige soorten, zoals de spatelzwam, 

Wierumer
schouwsterweg

Geweizwam

Henk Pras
en Kor Raangs

Groningen is rijk aan paddenstoelen. dat blijkt uit een tienjarige 
struintocht door de provincie. Bij gebrek aan bossen denken velen dat 
Groningen oninteressant is. Het tegendeel is waar. dijken, moerassen, 
kerkhoven, kwelders: in Groningen liggen juist veel natuuroasen 
met bijzondere paddenstoelen. de teller staat op ruim 2.400 
paddenstoelensoorten.
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zoals borgen, landgoederen, dijken, kwelders en kleibosjes, maken 
Groningen bijzonder. “Dijken staan vaak vol paddenstoelen. Hoe 
langer een dijk met rust wordt gelaten, hoe meer bijzondere soorten 
er groeien. Op kwelders kan de kwelderchampignon tegen zout. Je 
vindt ze ook langs wegen waar ’s winters met zout wordt gestrooid.”

Nieuwe moerassen
Raangs’ persoonlijke favoriet: moeraspaddenstoelen. Juist deze groep 
zit in Groningen in de lift, terwijl ze landelijk bergafwaarts gaan. “Let
telberterpetten, De Onlanden, Hunzedal, ‘t Roegwold: samen vormen 
ze één groot moerasgebied. In deze moerassen keren specifieke 
soorten terug. Bij het Schildmeer en het Hunzedal is recent schubbig 
veenmostrechtertje ontdekt. Deze soort leek uitgestorven in Neder
land.” Paddenstoelen houden van natte natuur. Pras noemt verdroging 
zelfs het ergste wat ze kan overkomen. Paddenstoelen hebben dan 
ook een beroerd jaar achter de rug. De kurkdroge zomer en herfst van 
2018 deed ze geen goed. Pras vreest dat droogte vaker gaat gebeu
ren. “Door klimaatverandering krijgen we extremer weer, ook droge 
perioden, waardoor moerassen het zwaar te verduren krijgen. Wordt 
het komende herfst weer droog, dan komen schimmels in de gevaren
zone. Al bestaan er ook paddenstoelen die juist houden van droogte.” 
Zorgen maakt Raangs zich ook over de teloorgang van kleine kleibos
jes. “Door de essentaksterfte wordt er momenteel rigoureus gekapt.” 

Beheeradviezen  
Over twee jaar is Groningen in kaart gebracht. De waarnemingen 
brengen veranderingen in de paddenstoelenstand in beeld en leiden 
tot beheeradviezen aan overheden en natuurbeheerders. “We willen Zadelzwam

graag dat natuurbeheerders, zoals Het Groninger Landschap, meer 
rekening gaan houden met schimmels. Zware machines pakken bij
voorbeeld slecht uit voor het bodemleven. Ze verdichten de bodem.” 
Paddenstoelen blijken een goede indicator voor de kwaliteit van de 
natuur. Ze vertellen wat de staat is van een natuurgebied. Raangs: 
“Verdroging, verzuring, vermesting: paddenstoelen wijzen het uit. 
Het trechtertje bij het Schildmeer en het Zuidlaardermeer maakt 
bijvoorbeeld duidelijk dat het natuur en het waterbeheer op orde is.” 
“Volgens Henk Pras is meer kennis hard nodig. “We weten nog maar 
weinig van wat zich onder de grond afspeelt. Schimmels spelen in de 
natuur een cruciale rol. Ze ruimen organisch materiaal op en werken 
samen met bomen en planten. Het aantal paddenstoelen neemt in 
Nederland stelselmatig af. We moeten ze beter beschermen.” 

Tonderzwam op beuk 
met jonge bosuilen

Spatelzwam

T
e

ks
t 

A
d

d
o

 v
an

 d
e

r 
E

ijk
  F

o
to

g
ra

fi
e

 K
o

r 
R

aa
n

g
s,

 H
e

n
k 

P
ra

s,
 A

rt
e

m
is

ia
 P

h
o

to
g

ra
p

h
y



10 11

Het Groninger Landschap heeft een leger nijvere werknemers in dienst: 
parasieten, opruimers en samenwerkers. Ze staan niet op de loonlijst, ze 
dragen geen fraai shirt met embleem en in veel gevallen zijn ze praktisch 
onzichtbaar. Toch zou Het Groninger Landschap nooit kunnen bestaan 
zonder deze noeste arbeiders. Natuurbeheerder René Oosterhuis legt uit 
hoe belangrijk het werk van duizenden soorten schimmels en padden-
stoelen is voor het beheer en behoud van de Groninger natuur.

Wat doet Het Groninger Landschap voor 
paddenstoelen? Het leek een prima vraag 
om aan een natuurbeheerder te stellen. René 
Oosterhuis, verantwoordelijk voor rayon 
West, denkt kort na en zegt dan: “die vraag 
kun je omdraaien; wat doen paddenstoelen 
voor Het Groninger Landschap?” Middenin 
Nanninga’s Bos in Zevenhuizen kijkt hij om 
zich heen. “Alles wat we hier zien is op één of 
andere manier ontstaan met hulp van schim
mels en zwammen. Je kunt zelfs zeggen dat 
er zonder schimmels geen ecosysteem kan 
bestaan.”
Oosterhuis staat stil bij een berk die door 
een recente storm is ontworteld. “Je hebt 
drie typen paddenstoelen: parasieten, de 
moordenaars, saprofieten, de opruimers en 
symbionten, de samenwerkers. Op deze berk 
zie je een parasiet, een tonderzwam. Als de 
sporen van deze zwam op een beschadiging 
in de bast of op de plek van een afgebroken 
tak terechtkomen, baant het mycelium of de 
zwamvlok van de zwam zich een weg naar 
binnen om van binnenuit de stam op te eten. 
Een boom waar zo’n parasiet zich op nestelt 
is ten dode opgeschreven.”
Oosterhuis wijst op de grote zwam die muur
vast aan de stam van de omgevallen berk 
is verankerd. “Deze zwammen kunnen een 
aantal jaren oud worden. Aan de buitenkant 
kun je wel aan de verschillende lagen zien 
dat dit exemplaar een jaar of vier oud is, 
een beetje als jaarringen in een boom. Deze 
boom is praktisch dood en zodra er voor de 
zwam geen voedingswaarde meer in zit, is 

de levenscyclus van de deze tonderzwam 
ook voorbij. Aan hele oude bomen zie je wel 
zwammen die enorm oud en groot kunnen 
worden. Nanninga’s Bos is daarvoor te jong.”

Opruimploeg
Bomen die ten prooi zijn gevallen aan een 
parasiet komen uiteindelijk op de bodem van 
het bos terecht. Daar vormen zij voeding voor 
de meest voorkomende groep paddenstoe
len: de saprofieten. Deze opruimers hebben 
een taak die voor het voortbestaan van een 

gezond ecosysteem van onschatbare waarde 
is. Oosterhuis: “Saprofieten voeden zich met 
blad, hout en andere organische stoffen op 
de bodem van het bos. Daardoor komen 
water en mineralen vrij en ontstaat een rijke 
bosgrond waar planten en bomen profijt van 
hebben. Afgezien van de paddenstoel, het 
vruchtlichaam van sommige soorten saprofie
ten, zijn ze praktisch onzichtbaar. En toch zijn 
ze essentieel voor de kringloop.”
Deze kringloop is de directe reden waarom 
Nanninga’s Bos en andere bossen van Het 

René Oosterhuis bij een tonderzwam
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Schimmels en paddenstoelen aan het werk voor Het Groninger Landschap

“Zonder schimmels geen
 ecosysteem”

Rupsendoder  

Prachtig oranje, maar dodelijk. Tenminste, voor 
insecten. De rupsendoder. Zie je boven het mos 
een fel oranje vruchtlichaam, dan is de kans 
groot dat in het mos een ter ziele gegane rups, 
of een verpopte rups de voedingsbodem voor 
deze parasiet vormt. Terwijl de rups ver popt, 
en als de pop klaar is, is het binnenste geheel 
dooraderd met schimmelmassa. De vrucht-
lichamen die dan ontstaan kleuren fel oranje 
boven de grond uit. 

De grootste groep schimmels die op insecten 
parasiteren behoort tot de Ascomycota. Daartoe 
behoort de rupsendoder. Een totaal andere 
groep insectendoders zijn de vliegen schimmels, 
die thuishoren in de Zygomycota. Daartoe be-
hoort onder meer de ‘klapkont’ (zie hieronder). 

Schimmels maken zombievliegen  

Dat zelfs insecten niet veilig zijn voor moorden-
de ‘paddenstoelen’ bewijzen de schimmels van 
de divisie Zygomycota. Een vlieg die de pech 
heeft ‘getroffen’ te worden door de sporen van 
deze schimmel is niet alleen ten dode opge-
schreven, de schimmel weet het insect ook nog 
eens zijn wil op te leggen. Als na het kiemen de 
schimmel draden tot volle wasdom zijn gekomen, 
krijgt de vlieg de opdracht van de schimmel als 
een zombie naar een hoog punt in de vege-
tatie te kruipen. Daar scheurt het lijf van het 
insect open en kunnen de sporen zich optimaal 
verspreiden. Vanwege het openscheuren, wordt 
deze moorddadige  schimmel in de volksmond 
‘klapkont’ genoemd.
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Groninger Landschap zijn bedekt met takken, 
bladeren en omgevallen stammen. “We rui
men niets op”, zegt Oosterhuis. “Een enkele 
keer zetten we een motorzaag in een om
gevallen boom die een wandelpad verspert. 
Maar we verwijderen niets van de bosbodem. 
Zouden we dat wel doen, dan was er veel 
minder voeding en minder mineralen in de 
bodem. Dat zou de bosgrond armer maken 
en dus ten koste gaan van het leven in het 
bos.”

Samenwerken
Het is al weken vrij droog en dat is te zien. 
Boven de grond zijn nauwelijks padden
stoelen zichtbaar. Ook exemplaren van de 
groep van symbionten laten zich niet zien. 
Toch is ondergronds de zwamvlok van deze 
samenwerkers hard aan de slag. Oosterhuis: 
“Een fraai voorbeeld van symbionten, die 
we hier en in onze andere gebieden veel 
tegenkomen, is de vliegenzwam. Je ziet de 

vliegenzwam rond eiken, berken en kastan
jebomen. Ze kunnen zich via het wortelstel
sel van boom naar boom verspreiden. De 
symbiont zorgt ervoor dat de wortels van de 
boom gemakkelijker mineralen en water kun
nen opnemen. In ruil voor deze dienst krijgen 
de paddenstoelen broodnodige opneembare 
suikers van de boom.”
Deze symbiose tussen boom en zwam kan 
door een helpende hand van de mens wor
den versterkt, weet Oosterhuis. “Een mooi 
voorbeeld is de beuk. Je merkt het thuis 
misschien wel dat wanneer je een beuk
haag in de tuin op schone grond plant, de 
boompjes moeite kunnen hebben om wortel 
te schieten. Strooi je rond de boom een dikke 
laag verteerd beukenblad, dan zul je merken 
dat de bomen beter aarden en sneller wortel 
schieten. In dat blad zitten sporen van zwam
men die het wortelsysteem van de boompjes 
helpen en voorzien van belangrijke voedings
stoffen.”
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dodelijke dradennetwerken 
Dat het niet altijd pais en vree is tussen pad
denstoelen en andere organismen, bewijzen 
de parasitaire paddenstoelen. De eerder 
genoemde tonderzwam is een voorbeeld van 
een paddenstoel die bomen van binnenuit 
ziek maakt en uiteindelijk doodt. Honing
zwammen gaan nog agressiever te werk, 
weet René Oosterhuis. Hij toont op Landgoed 
Coendersborg een beuk die door deze zwam 
is aangetast. “De zwamvlokdraden bevin
den zich tussen de bast en de stam van de 
boom.” Hij wijst naar een plek waar de bast is 
verdwenen. Een netwerk van gitzwarte dra
den krioelt over de stam van de boom. “Deze 
boom is al bijna dood en in sommige geval
len kan deze zwam ook het einde betekenen 
van eiken die dichtbij groeien. Op plekken 
waar bomen dichtbij elkaar zijn geplant, kan 
het mycelium van een honingzwam zich van 
de ene naar de andere boom verplaatsen en 
zo meerdere bomen uitroeien.”

Vliegenzwam

Schimmeldraden of  
mycelium van de grote 
stinkzwam (rechts)
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Opruimers
De grootste groep paddenstoelen breekt plantaardig en dierlijk ma
teriaal af. Bladeren vallen van bomen, planten en dieren gaan dood. 
Zonder schimmels zou een bos in zijn eigen afval omkomen. Pad
denstoelen ruimen het organisch afval op. Ze breken het af, zodat de 
bouwstenen terugkeren in de kringloop. Zie het als een muur, waarbij 
schimmels de bakstenen en het cement afbikken en sorteren, zodat 
anderen de bouwstenen nuttig kunnen gebruiken. Elke opruimer heeft 
zijn eigen specialisme. Eikenbladmycena verteert bijvoorbeeld geval
len bladeren, terwijl zwavelkopje een echte houtverteerder is. Vaak 
gebeurt het afbreken in fasen door verschillende opruimers. De ene 
soort begint de vertering door een bepaalde stof af te breken, waarna 
een andere soort het proces voortzet. Een bekende paddenstoel die 
zich voedt met afgestorven materiaal is de oesterzwam. In de vrije 
natuur groeien ze op bomen die aan het aftakelen zijn. De zwam haalt 
voedsel uit het dode hout. 

veelzeggend ook berkendoder of berkenmoorder genoemd. Door 
de grote witte zwam leggen berken het loodje. Via wonden, zoals 
schade aan de stam of wortels, dringen ze de boom binnen. Eenmaal 
binnen veroorzaken ze houtrot. Het rotten gaat net zo lang door tot de 
boom sterft. Menig parasiet ruimt zijn slachtoffer vervolgens zelfs op. 
Niet alleen op levend, ook op dood hout smullen ze gewoon door. De 
echte tonderzwam, een parasiet, heeft geduld. Een tonderzwam oogt 
kurkachtig. Eenmaal gevestigd op de boom neemt hij de tijd. Tonder
zwammen kunnen meer dan tien jaar oud worden. Net als de boom 
maakt hij jaarringen. Valt de boom om, dan eet hij door. Opvallend: 
al liggend maakt de tonderzwam een slag van negentig graden. Na 
verloop van tijd liggen de jaarringen weer horizontaal. Killers als de 
tonderzwam bieden zelf weer nieuw leven. In zwammen leven vaak in
secten. Bepaalde soorten kevers leven bijvoorbeeld uitsluitend in ton
derzwammen. Een beruchte boskiller is ook de honingzwam die grote 
schade in bosgebieden kan aanrichten. Met zijn zwarte veterachtige 
zwamdraden kruipt hij over de bosbodem naar zijn volgend slachtof
fer. Er bestaan ook parasieten die hun slachtoffers niet vermoorden. 
Juist niet, want dan kunnen ze niet meer als een soort vampiers gratis 
voedsel en energie aftappen.

nog: de symbiose is van levensbelang. Bomen, planten en schim
mels kunnen niet zonder elkaar. De symbiose verloopt buitengewoon 
ingenieus. Schimmels bieden ook bescherming, onder meer door 
het weren van bacteriën en virussen. Zelfs medicijnen worden op 
aanvraag geleverd. Zo is bekend dat een boom die kampt met insec
tenvraat van een schimmel een hulpstof krijgt om insecten te weren. 
Ook onaangetaste bomen in de buurt wapenen zich alvast preventief 
tegen de insecten. Via de schimmeldraden staan planten en bomen 
ook met elkaar in verbinding. Als het internet kunnen ze communi
ceren. Elke boom en plantensoort heeft zijn eigen hulptroepen. Zo 
werkt de berk graag samen met de berkenboleet en de vliegenzwam. 
Wat zich exact onder de grond aan symbiose afspeelt is nog groten
deels een raadsel. Dat het effect op de bovengrondse wereld immens 
is, staat wel vast. Binnen de landbouw dringt het besef door dat een 
gezond bodemleven meer aandacht verdient. Een vruchtbare bodem 
boordevol schimmels verbetert de opbrengst van gewassen en helpt 
bij het voorkomen van plantenziekten. 

Moordenaars
De paddenstoelentijd is de mooiste tijd van het jaar. Toch zijn padden
stoelen niet altijd mooi en nuttig voor bomen. Een groep zaait dood 
en verderf in het bos. De moordenaars, de parasieten, maken hun 
gastheren ziek. Meestal kiezen ze voor kwijnende bomen die al kam
pen met een lage weerstand. Treffend voorbeeld is de berkenzwam, 

Berkenboleet

Hulpverleners
Loop je door een bos dan zie je weinig van zich in het ondergrondse 
schimmelrijk afspeelt. Alleen paddenstoelen steken hun hoed boven 
de grond. In feite is de paddenstoel het topje van de ijsberg. De 
overige 99 procent leeft onder de grond als fijne schimmeldraden. De 
draden maken verbinding met boomwortels in de buurt. Als een man
tel kapselen ze de kleine wortels in, zodat ze stoffen kunnen uitwis
selen. Deze groep, mycorrhizapaddenstoelen, speelt een cruciale rol 
in het ecosysteem. Schimmels en bomen hebben een intieme band. 
Ze leven samen. Neem de vliegenzwam, de bekende rode zwam met 
witte stippen. Elke vliegenzwam leeft samen met meerdere berken, 
eiken en beuken in de buurt. Eén schimmel kan zelfs talloze planten 
en bomen met elkaar in verbinding brengen. Dat doet die schimmel 
niet voor niets. Symbiose is wederzijds. Van de bomen krijgen schim
mels suikers, andersom hebben ze stikstof, fosfaat en andere stoffen 
in de aanbieding. Bij de ruilhandel zijn beide partijen gebaat. Sterker 

Paddenstoelen: hulpverleners, 
opruimers en moordenaars

Oesterzwam

In de natuur spelen schim-
mels een extreem belang-
rijke rol. Onder de grond ligt 
een fijnmazig netwerk van 
minuscule schimmeldraden. 
dit netwerk verbindt, als het 
internet, planten en bomen met 
elkaar. Voedingsstoffen worden 
uitgewisseld, zelfs medicijnen. 
Vaststaat dat alle gewassen 
afhankelijk zijn van schimmels. 
Behalve deze symbio tische 
hulpverleners bestaan er ook 
groepen die organisch afval 
opruimen en dood en verderf 
zaaien. dat laatste doen ze 
gelukkig pas als hun slachtoffer 
al verzwakt is.

Berkenmoorder



Bruine kikker 
op russula
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Paddenstoelen zijn een topattractie bij de herfstexcursies in de gebieden van Het Groninger 
Landschap. Ook op Landgoed de Coendersborg weten de vrijwilligers van alles te vertel-
len over de soms opzichtige en soms bijna onzichtbare paddenstoelen. Vrijwilliger Iemie 
 Oldenbeuving weet dat je altijd wel wat tegenkomt als je de ogen maar goed openhoudt. 

Nonnen in het klooster moeten in vroeger tij
den een zwaar leven hebben gehad. Binnen 
de muren het harde labeur van het klooster
leven en buiten de verleidingen van de boze 
wereld. Iemie Oldenbeuving, vrijwilliger van 
team Zuidelijk Westerkwartier heeft de lucht 
van één van die verleidingen opgemerkt. 
“Dat is een stinkzwam, die moet hier niet ver 
vandaan staan. Die vieze lucht scheidt de 
zwam af om insecten te lokken. Maar dat is 
niet waarom deze paddenstoelen een gevaar 
opleverde voor de onschuldige nonnen. 
Voordat zij een wandeling door de klooster
tuin maakten moest de tuinman een rondje 
lopen en de stinkzwammen verwijderen. Een 
stinkzwam heeft immers wel iets weg van een 
piemel. En daar mochten de nonnen niet aan 
worden blootgesteld.” De Latijnse naam van 

schaarse plekken waar je deze zeldzaamheid 
kunt aantreffen. Maar het vinden van padden
stoelen is geen vanzelfsprekendheid. “Kom 
je een paar weken later dan staat het er mis
schien vol mee. Maar ze slaan ook wel eens 
een jaar over.” Tijdens een herfstdag in een 
vochtige periode maak je de meeste kans om 
veel paddenstoelen te zien. “Maar”, zo zegt 
Iemie, “eigenlijk vind je altijd wel iets, zolang 
je de ogen maar goed openhoudt.” Ze wijst 
naar een boomstronk die is gesplitst en als 
twee stammen omhoog groeit. “Zo’n splitsing 
raakt met van alles gevuld, zodat er een mini 
biotoopje ontstaat. Daar vindt je altijd wat. 
Zelfs in de dop van een eikel die op het pad 
ligt kun je minuscule paddenstoeltjes vinden. 
Je moet ervoor open staan als je meeloopt. 
Zo hadden we eens een paar oudere dames 
die na een excursie tegen ons zeiden dat we 
bij hun de ogen hadden geopend. Ze hadden 
nooit gedacht dat er zo dicht bij huis zoveel 
moois is te zien.”

Vliegenzwam in de melk
We zijn op weg naar een heideveldje. Op 
de laan legt Iemie uit hoe sommige pad
denstoelen samenwerken met boomsoorten. 
“Rond sommige berken kan het volstaan 
met vliegenzwammen. Als we die prachtige 
rode zwammen tegenkomen, vertel ik altijd 
hoe de vliegenzwam aan zijn naam komt. 
Deze giftige paddenstoel werd vroeger als 
insectenverdelger gebruikt door de boeren.  
Zij plaatsen een stukje vliegenzwam in een 
schoteltje melk in de koestal. De vliegen die 
van de melk dronken overleefden dat niet.”

Langs het pad vindt Iemie een paar vliegen
zwammen die er wat zieltogend bijstaan. 
“Waarschijnlijk zijn ze in een korte natte 
periode opgekomen en is het toch nog te 
droog voor ze. Dan redden ze het niet, dat 
is jammer. Het dijkje hier langs de Veenwijk 
is gemaakt tijdens het graven van de gracht. 
Het is een perfecte plek voor een heleboel 
soorten paddenstoelen. Ook bij de beuken
laan kom je van alles tegen: ook hoog in de 
bomen en verschillende soorten op de grond, 
bijvoorbeeld russula’s, knotszwammetjes, 
rodekoolzwammen en vuurzwammetjes. Bij 
deze dode eikenboom komt vaak een eik
haaszwam op. Die heet zo omdat de zwam 
op een natte haas lijkt die tegen de boom ligt 
te schuilen.

dood in het heideveld
Het heideveldje kleurt nog wat paars van de 
dop en struikheide. Maar het zijn vooral de 
veel voorkomende pijpenstrootjes waar Iemie 
aandacht voor heeft. Ze plukt een aartje van 
de plant en wijst op een zwart sliertje dat 
zich tussen de zaden heeft genesteld. “Dat is 
moederkoren. De schimmel heet zo omdat hij 
vroeger werd gebruikt om een ongewenste 
zwangerschap bij vrouwen af te breken. Het 
was een nogal risicovol middeltje, want als de 
vrouw teveel kreeg toegediend overleefde 
zij het zelf ook niet. Deze levensgevaarlijke 
schimmel kwam vroeger ook in gewoon 
koren voor, waar brood van wordt gemaakt. 
Maar dat is gelukkig al jaren niet meer het 
geval.”

deze paddenstoel zal wel uit die tijd komen. 
De grote stinkzwam heet Phallus impudicus, 
wat letterlijk onfatsoenlijk geslachtsorgaan 
betekent. Iemie vertelt verder dat een jonge 
inktzwam ook wel duivels of heksenei wordt 
genoemd. “Snijd je er eentje doormidden dan 
zie je een dwarsdoorsnede van alle onder
delen van de paddenstoel mooi compact bij 
elkaar.”

Mini biotoopje
We zijn nauwelijks voorbij de borg en de eer
ste anekdote heeft al duidelijk gemaakt waar
om deze herfstwandelingen zo populair zijn; 
de verhalen zijn net zo mooi als de omgeving. 
Net voorbij het paaltje dat het begin van de 
wandelroute aangeeft zijn we de goudhoed 
misgelopen. Het landgoed is één van de 

Wat duidelijk wordt tijdens de wandeling is 
dat iedere paddenstoel zijn eigen omstan
digheden nodig heeft. Soms zijn de vereisten 
heel specifiek. Zo herinnert Iemie zich dat er 
geel zand op één van de paden was gestort. 
“Ineens kwamen er oranje kelkzwammen 
omhoog. Die hadden we hier nooit eerder 
gezien. En toen het zand geleidelijk aan 
verdween, kwamen ook de kelkzwammen 
niet terug. Blijkbaar zaten de sporen al in de 
grond en was het zand nodig om tot bloei te 
komen.”

Dichtbij de borg wijst Iemie op het schelpen
fietspad. “Dit is nog zo’n voorbeeld. Alleen 
langs dit pad staan witte kluifjeszwammen. 
Die hebben de kalk van de schelpen nodig. 
Waar je hier ook loopt, als je de ogen open 
houdt, zie je altijd wel iets.”

Witte kluifjeszwam

Kleine
stinkzwam Vliegenzwam
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Iemie Oldenbeuving

Excursietip:
Zondag 6 oktober van 13.30  15.30 u 
Herfstwandeling met gids over Landgoed 
Coendersborg. Gratis voor Beschermers en 
kinderen, anders € 2,50.
Meld je aan op: 
www.groningerlandschap.nl/activiteiten 

Mooie paddenstoelen en nóg 
mooiere verhalen

Wandeling rond de Coendersborg



Kom naar Het Groninger Landschap

Paddenstoelenfestival
Zondag 6 oktober 2019 
van 11.00 tot 17.00 uur 

Paddenstoelen
Op zondag 6 oktober kan je op Landgoed Ennemaborg op zoek 
naar alle soorten en maten paddenstoelen: De mooiste kleuren, de 
vreemdste namen of de raarste vormen, Je vindt ze er allemaal. Het 
landgoed is beroemd om haar grote hoeveelheid paddenstoelen. 
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.

Natuurdoeactiviteiten
Ook dit jaar kan je tijdens het festival uilenballen uitpluizen. Daarin 
zitten allerlei botjes en schedels van muizen. Ook kan je met een 
schepnet waterbeestjes vangen en misschien vang je wel een larve 
van een libel of een hele grote waterkever.

Er is méér…
In de schuur treden artiesten op. Maar ook op het terrein kan je er 
maar zo eentje tegen komen…
Bij de werkschuur staat een grote knutseltent waar we zorgen voor 
een fantasierijke knutselbelevenis. 25 Graden komt met een survi-
valprogramma voor sportievelingen. 

Voor wie en hoe laat?
De dag is bedoeld voor kinderen vanaf vier jaar. Ook voor oudere 
kinderen valt er genoeg te beleven. Iedereen is welkom, zelfs je 
ouders mogen mee. Of de buren, je meester of juf, al je ooms en 
tantes. Het bos is groot genoeg. De dag begint om elf uur en om vijf 
uur gaat het licht in het bos uit. 

Slecht weer?
Maakt niet uit. Paddenstoelen hebben juist regen en vocht nodig 
om paddenstoel te worden. En als je lang genoeg kijkt, kun je ze 
misschien zelfs zien groeien. Alle activiteiten zijn in het Koetshuis, 
borg, schuur of tent. Dus je zit altijd droog. Deelname aan de 
paddenstoelendag is helemaal gratis, maar een vrijwillige bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld.

Oproep
Kom verkleed als prins, prinses, lakei of koning etc. dan word je 
geschminkt.

Locatie
Landgoed Ennemaborg, Hoofdweg 100 9681 AJ in Midwolda

 

    

Zwammen
Een oude jeugdliefde vertelde me ooit over zijn favoriete opa die prachtig verhalen kon vertel
len, over de natuur en over wat zich daarin afspeelt. 
Ze liepen op een keer samen in het bos toen opa opeens vreselijk schrok en met wijd open 
ogen naar een boom verderop wees. Wat is dat! Ze liepen er heel voorzichtig heen, handje in 
hand. Verscholen in het groen zagen ze een grote paddenstoel. Maar geen gewone. Samen 
op de knieën ervoor. Ze zagen tot hun verbazing een deurtje en een raampje. Om de padden
stoel heen lagen allerlei spulletjes die overduidelijk zojuist nog door iemand gebruikt waren. 
Tja, door een kabouter natuurlijk! Door wie anders! Dat zij met zijn tweetjes nu net het geluk 
hadden om zoiets bijzonders van dichtbij te zien! 
Toen mijn vriend later besefte dat opa de hele ontmoeting zorgvuldig moet hebben voorbereid, 
de weg erheen, de verhalen onderweg, de zelfgeknutselde spulletjes, toen was zijn opa hem 
nóg liever.  
Paddenstoelen lenen zich goed voor fantasieverhalen. Je kunt je er van alles bij voorstellen. 
Wonderlijke verschijningen zijn het. Ze duiken zomaar op, in de mooiste en vreemdste vormen 
en kleuren. Ze zijn kwetsbaar, want achteloos om te schoppen, en tegelijkertijd ijzersterk, want 
afkomstig uit een alom aanwezige, onzichtbare en onverwoestbare schimmeloorsprong. 
Wij zijn hier thuis momenteel in de ban van de paddenstoel. Wij mogen onszelf aanrecht
agrariër noemen, want net als Hoogeland Catering verbouwen wij hier sinds kort onze eigen 
oesterzwammen. In onze keuken staat een plastic bak die we laag voor laag hebben gevuld: 
koffiedik gemengd met oesterzwammenbroed, dat werd overwoekerd door witte schimmel, 
daarop weer koffiedik, tot de schimmel het weer overnam, koffiedik, schimmel en zo verder tot 
de bak vol was. En nu wachten wij tot de eerste zwammen zich een weg naar buiten banen.    
Zo geheimzinnig, paddenstoelen. Het zijn geen planten, geen dieren. Er zijn honderdduizen
den soorten van, ze vormen samen een aparte tak van leven. Er valt nog zoveel aan te ontdek
ken. Mycologen hebben er de handen aan vol.  
Op 6 oktober organiseert Het Groninger Landschap weer haar jaarlijkse  Paddenstoelenfestival 
op Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Meer dan 250 soorten paddenstoelen komen in dat 
gebied voor. Zoals de rupsendoder, de kostgangersboleet, de reuzenzwam en de kleine maar 
bijzondere blote billenzwam...
Dat kon wel weer eens een geestverruimende gebeurtenis worden. 
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Met Puijman scharrelen we door een kleibosje bij Termunten. Op zoek 
naar eetbare paddenstoelen. “Deze kan je eten”, zegt hij, wijzend naar 
kleine exemplaren op een vlierboom. “Dit zijn judasoren. De vorm lijkt 
net een oor.” Heerlijk in wokschotels, soepen en stoofschotels, laat 
het kookboek weten. Toch laten we ze zitten. Dat geldt ook voor de 
honingzwammen op de grond. “Deze zijn te oud. De gaatjes in de 
hoed verraden dat er wormen in leven. Er zitten ook naaktslakken 
op. Alleen jonge honingzwammen zijn eetbaar. Je moet ze wel goed 
koken.” Puijman bekijkt het bos door een culinaire bril. Van bijna alles 
wat er groeit en bloeit weet hij of het eetbaar is. “Wildplukken gaat om 
meer dan alleen paddenstoelen. Van de brandnetels, waar we tussen 
lopen, kun je soep maken, van tamme kastanjes puree. Ik pluk ook 
bramen, beukennootjes, vlierbloesem en walnoten.”

Eigen gebruik
Puijman staat hierin niet alleen. Wildplukken is populair. Het is ‘in’ om 
te eten wat de natuur schaft. De kloof tussen mens en natuur wordt 
groter, verklaart Puijman de trend. “Mensen willen zich verbonden 
voelen met de natuur. Voor mij geldt dat ook. Van oorsprong zijn we 
allemaal jagers en verzamelaars. Wildplukken is leuk en spannend. De 
kick van het vinden.” Zijn favoriete paddenstoel: eekhoorntjesbrood, 
een buisjeszwam. Ook lekker vindt hij de kastanjeboleet en de ber
kenboleet. “Maar alleen voor eigen gebruik. Ik houd van natuurkoken. 

Boleten gaan bij mij vaak door de pasta, een ideale vleesvervanger. 
Veel smaakvoller dan champignons uit de supermarkt.” Puijman weet 
ontzettend veel van paddenstoelen. Hij is ermee opgegroeid. Zijn 
vader was boswachter en bracht de paddenstoelen in bosgebieden 
in kaart. Ondanks dat hij de soorten goed kent, blijft hij voorzichtig. 
“Ik beperk me tot soorten waarvan ik zeker weet dat ik ze herken. 
Eekhoorntjesbrood is bijvoorbeeld makkelijk herkenbaar.” 

Giftige dubbelgangers
Plukken van paddenstoelen is verre van ongevaarlijk. Puijmans advies 
aan leken luidt dan ook: doe het niet. Eetbare soorten hebben regel
matig giftige dubbelgangers. “Veel paddenstoelen lijken op elkaar. 
Je plukt zo de verkeerde en veel paddenstoelen zijn echt giftig”, 
waarschuwt hij. Als angstwekkend voorbeeld noemt hij de groene 
knolammaniet, een dodelijke sluipmoordenaar. “Er zijn mensen aan 
gestorven. Het ziekteverloop is grillig. Soms worden de gevolgen pas 
later zichtbaar. Erg verraderlijk, want dan is het te laat.” De groene 
knolammaniet is volop te vinden in Nederland, ook in Groningen. 

20 21

Silvan Puijman, natuurbeheerder bij Het 
Groninger Landschap, is een wildplukker. Wilde 
paddenstoelen staan veelvuldig op zijn menu, 
net als beukennootjes, tamme kastanjes en 
andere natuurvondsten. Puijman plukt met 
respect voor natuur, planten en dieren. Leken 
raadt hij het plukken van paddenstoelen af. 
“Probeer het niet. Een verkeerde paddenstoel 
kan levensgevaarlijk zijn. Begin met een 
lekkere brandnetelsoep of maak pesto van 
zevenblad.”

Judasoren

Silvan Puijman 

Is wildplukken toegestaan?

Wildplukken zonder toestemming is bij wet verboden. Het Gro-
ninger Landschap laat het in haar natuurterreinen oogluikend 
toe, maar alleen op kleine schaal, voor eigen gebruik en mits 
de natuur geen schade ondervindt. Wel gelden er regels waar 
iedereen zich aan moet houden. Arjan Bakker, natuurhandhaver 
van Het Groninger Landschap, legt uit: “In de meeste van onze 
natuurterreinen mag je niet buiten wegen en paden komen. Vrij 
door het bos struinen is vaak niet toegestaan. Dan verstoor je 
de dieren, zoals reeën, dassen en vogels. Welke gebiedsregels 
gelden staat bij de ingang van onze natuurterreinen op blauwe 
borden aangegeven. Er zijn gemeenten waar het plukken van 
paddenstoelen op basis van gemeentelijke verordeningen niet 
is toegestaan. Anders dan sommige plantensoorten zijn pad-
denstoelen niet wettelijk beschermd.” In de terreinen van Het 
Groninger Landschap blijft het wildplukken binnen de perken. 
Bakker krijgt geen signalen van uitwassen. Elders in het land 
worden sommige bossen wel leeggeroofd. Plukken is voor 
eigen risico, benadrukt hij. “Mocht je willen wildplukken wees 
dan bewust van de risico’s die eraan kleven. Denk aan giftige 
soorten en de kans op besmetting met de vossenlintworm.” 

Groene knolammaniet



Eekhoorn etend van 
eekhoorntjesbrood
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Maar niet alleen de groene knolammaniet is giftig. “Regelmatig 
worden mensen in het ziekenhuis opgenomen die verkeerde pad
denstoelen eten. Zelf ben ik ook eens flink ziek geweest. Ik dacht een 
oesterzwam te hebben, maar het bleek een andere soort.”

Verantwoord wildplukken
Puijman vindt het belangrijk om verantwoord te wildplukken. Hij vraagt 
altijd toestemming aan de terreineigenaar en als natuurliefhebber 
schaadt hij de natuur uiteraard niet. “Ik haal nooit alles weg. Ook an
dere dieren, zoals eekhoorns en wormen, eten paddenstoelen. Vind ik 
grote parasolzwam – kun je als biefstuk bakken met uitjes – dan pluk 
ik er ééntje. De rest laat ik staan.” Een aantal eetbare soorten, zoals 
cantharellen, plukt hij bewust niet. “De cantharel gaat in Nederland, 
mede door het wildplukken, achteruit. Soms zie ik plekken waar alle 
cantharellen op grote schaal zijn geoogst. Dat is de schaduwzijde van 
de plukhype.” 
Gelukkig kan wildplukken ook veilig en verantwoord. Begin simpel in 
je eigen tuin, raadt Puijman aan. “Maak soep van jonge brandnetels of 
lekkere pesto van zevenblad. Oesterzwammen kweek je eenvoudig 
zelf. Je kunt thuiskweeksetjes kopen, waarbij de zwammen groeien op 
koffiedik. Echt lekker, heb ik zelf ook gedaan. Wil je wildplukken in de 
natuur, volg dan eerst een cursus. Ga met geoefende wildplukkers op 
pad. Een doehetzelf gids of internet is niet genoeg. In het veld zien 
paddenstoelen er vaak anders uit.” In opkomst zijn ook de plukbos
sen, waar iedereen vrij mag scharrelen. In de Ennemaborg, waar 
Puijman beheerder is, is zo’n plukbos. “Bij de werkschuur en achter 
het Koetshuys staan onze fruit en notenbomen. Er groeien pruimen, 
peren, appels en walnoten. Pluk ze, er is genoeg. Maak er thuis jam, 
appelmoes of een taart van”, nodigt hij uit. T
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Workshop Fotografie van Paddenstoelen

Leg de mysterieuze wereld van de paddenstoel vast, leer varië-
ren met licht en creëer een spannende compositie. Deze work-
shop is geschikt voor zowel beginners als gevorderden en alle 
types  camera, ook smartphones! (Eigen camera meenemen). De 
workshop wordt gegeven door fotograaf Ingrid D. van der Spoel 
(Artemisia Photography) en begeleid door gids Silvan Puijman. 

Waar: Ennemaborg (werkschuur), Midwolda
Wanneer: zaterdag 12 oktober, 13:00 - 17:00 uur
De kosten: Beschermers 42,50 en niet-Beschermers 45,00 euro
Voor meer informatie en aanmelding:  
www.groningerlandschap.nl of www.artemisia-photography.nl 

vleesvervanger. Oesterzwammen zijn daar perfect voor, vooral de 
grijze oesterzwam die ik kweek. De zwam heeft een stevige struc
tuur en een vlezige bite; heerlijk om bijvoorbeeld als reepjes in de 
wok te roerbakken, of als vleesvervanger in een pastasaus.” Op de 
Mikkelhorst draaien De Vries en de deelnemers op de boerderij ook 
bitterballen met oesterzwam. “Dat is een heerlijk, vleesvrij alternatief 
voor de traditionele frituursnacks”, zegt De Vries. “Als we ze hier in 
de winkel hebben, zijn we er zo doorheen.” 

Fysiek effect
Voor hij als kweker aan de slag ging, had De Vries een eetcafé. Zijn 
culinaire vaardigheden komen goed van pas tijdens het begeleiden 
van deelnemers in de keuken en bij de workshops waar groepen 
leren oesterzwammen te bereiden tot een heerlijke maaltijd. Op 
aanvraag geeft De Vries ook les in het zelf verbouwen van oester
zwammen. Hij verkoopt emmertjes met daarin alle benodigdheden 
om thuis aan de slag te gaan. De Mikkelhorst is een ideale plek om 
maatschappelijk verantwoord te ondernemen, vindt De Vries. De 
deelnemers helpen graag mee met de teelt en een gedeelte van de 
opbrengst gaat terug in de organisatie. Buiten het plezier dat deel
nemers aan het werk met de oesterzwammen beleven, heeft het 
soms zelfs een fysiek positief effect. “Zo heb ik een deelnemer die 
lijdt aan spasmen, onbeheersbare spierkrampen. Zij doet niets liever 
dan het mengen van de zakken met koffiedik, kalk en schilletjes, 
omdat het haar zo ontspant. De arts die haar onderzocht merkte dat 
deze handelingen een aanwijsbare rust oplevert in haar spiergestel. 
Zoiets maakt mijn werk nóg leuker dan het al is.” 
Nieuwsgierig geworden? Kom naar Harrie’s proeverij op het Padden
stoelenfestival op 6 oktober in Midwolda (zie ook pag. 18).

Zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren is de thuisbasis van de 
Zwammerij, waar Harrie de Vries oesterzwammen kweekt op kof
fiedik. De kwekerij staat onopvallend op het terrein van de zorg
boerderij. “Zo onopvallend dat ik moet oppassen dat deelnemers en 
medewerkers de boel niet barricaderen met hun spullen”, zegt De 
Vries terwijl zich een weg baant naar de deur.
“Dit is de donkere ruimte. Nadat we de zakken hebben gevuld met 
een afgepast mengsel van koffiedik, bonenschillen, kalk en sporen, 
krijgen de sporen hier de kans zich te ontwikkelen tot het mycelium 
waar de zwammen later uitgroeien.” In de naastgelegen ruimte lijkt 
het te misten. “We benevelen deze ruimte om de luchtvochtigheid 
continu rond de 85% te houden”, legt De Vries uit. De vochtigheid 
lijkt ideaal voor de oesterzwammen. Uit verschillende zakken steken 
bosjes oesterzwammen. “Deze zijn klaar om te oogsten. Uit iedere 
zak halen we twee tot drie oogsten.”

Circulaire kweek 
De oesterzwammen van De Vries lijken te passen in de steeds luider 
klinkende wens van de consument om voedsel dat op een ecolo
gisch verantwoorde manier wordt geproduceerd. “De voedingsbo
dem voor de oesterzwammen is koffiedik van verschillende bedrij
ven in de stad. De schilletjes die in de zakken gaan om het mengsel 
luchtiger te maken, komen van het koffiestation, de koffiebranderij in 
Groningen. Van ons eigen afval gaat een groot gedeelte in de com
posthoop van de boerderij en een klein deel bij de GFT. Alleen voor 
de plastic zakken hebben we nog geen duurzame oplossing. Maar 
je zou kunnen zeggen dat het een praktisch circulair proces is.”
Dat de oesterzwammen steeds populairder worden, verbaast 
De Vries niet. “Steeds meer mensen zoeken naar een voedzame 
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Oesterzwammen 
kweken op koffiedik
Paddenstoelen kunnen een heel mooi alternatief zijn voor vlees. 
dat is één van de redenen waarom de oesterzwammen die Harrie de 
Vries op zorgboerderij de Mikkelhorst kweekt, gretig aftrek vinden. 
Samen met de deelnemers van de boerderij teelt hij de zwammen 
volgens een bijna volledig circulair principe.

Oesterzwammen 
kweken op koffiedik
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MIEN GRUNNEGER LAAND
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Punt van Reide 
“Ik heb van jongs af een band met de zee. Voor mij was het vanzelfsprekend om na 
mijn pensionering hier als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ik zit soms uren op de dijk, 
alleen maar te kijken. Naar die prachtige wolkenluchten, die slechtvalk die er vaak 
patrouilleert of soms op een paaltje zit rond te kijken. Die slenken zijn prachtig! Grillig 
gevormd door de Noordwester stormen. Ik kan alleen maar genieten van het kwelder-
landschap. Nu zit het vol met bonte strandlopers en bontbekplevieren, in de winter 
zitten er tienduizenden brandganzen.”

“De Punt van Reide is een beschermd natuurgebied. Tussen november en maart 
is de enige periode dat wij een vergunning hebben om enkele malen een excursie 
op de Punt te organiseren. Die is al ver van tevoren volgeboekt! Maar het gebied is 
niet alleen vanwege de natuurwaarde uniek, ook cultuurhistorisch is het van enorm 
belang. Met verdronken dorpen, met de schans die de Spanjaarden in de 80-jarige 
oorlog bouwden en de rol die de Punt had in de Tweede Wereldoorlog. Er is zoveel 
over dit gebied te vertellen!”

Roelf de Vries
Team Dollard Mien Grunneger Laand is een 

rubriek waarin onze vrijwilligers 
over hun speciale plek in het 
Groninger landschap vertellen. 
Vrijwilligers zijn enorm belang
rijk voor het werk van Het 
Groninger Landschap. Wilt 
u ook vrijwilliger worden? 
Mail dan naar vrijwilliger@
groningerlandschap.nl of bel 
met Marije van der Veen op 
050-3135901
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Heksenkringen 

De heksenkring, een cirkel van één padden-
stoelensoort, is een prachtig fenomeen. De naam 
heksen kring stamt uit een ver verleden toen men 
dit soort verschijnsels liefst een bovennatuurlijke, 
spannende naam meegaf. Zo zouden ’s nachts 
heksen in een kring hebben gedanst. Als je 
midden in de heksenkring ging staan, zou je, als je 
stil was, in de verte het gezang van de heksen nog 
kunnen horen. 
Heksenkringen kunnen overal ontstaan. In het 
bos, maar ook in de eigen achtertuin of in het pas 
gemaaide gazon van de buren. De paddenstoelen-
kring ontstaat doordat er een spore van een 
pad den  stoel ontkiemt tot een zwamvlok, waarvan 
de schimmeldraden in de bodem naar alle kanten, 
als in een cirkel, even sterk uitgroeien. Aan de bui-
tenrand zitten altijd de meeste voedingsstoff en. Bij 
voldoende vocht groeien daar de padden stoelen, 
die dus keurig in een cirkel de kop boven de grond 
uitsteken. Sommige heksenkringen komen jaarlijks 
terug en kunnen dan zijn toegenomen in grootte. 
Dat is afhankelijk van het weer en voe dingsstoffen 
in de bodem. De meeste kringen hebben een 
door snede tot enkele meters. Maar vanuit de lucht 
is er in Noord-Amerika één aangetroff en van 700 
jaar oud, met een doorsnee van 700 meter. 

Baard van Koning Winter  

IJshaar is een wonderschoon fenomeen. Lange, 
haarvormige kristallen steken dan uit een stam 
of tak. Het lijkt net een bos wit haar, vandaar de 
bijnaam ‘Baard van Koning Winter’. Of ijshaar 
ontstaat, komt heel nauw. ’s Winters, bij het krie-
ken van de dag op schaduwrijke plekken waar 
de luchttemperatuur net onder het vriespunt 
ligt, kan ijshaar te zien zijn. IJshaar zelf is geen 
schimmel, maar het wordt er wel door veroor-
zaakt. Een zeldzame schimmelsoort perst water 
door kleine openingen in het hout. Door de hoge 
luchtvochtigheid verdampen deze druppels niet 
maar ze bevriezen. Zo ontstaan lange ijskristal-
len. Zo’n ‘baard’ kan een hele boomtak bedek-
ken. Een vondst van ijshaar is een toevalstreffer. 
Komt de zon op, dan verdwijnen de ijskristal-
len als sneeuw voor de zon. De schimmels die 
ijshaar maken, groeien alleen op dood hout. In 
natuurterreinen van Het Groninger Landschap 
valt steeds vaker ijshaar te bewonderen, door de 
toename van dood hout in de bossen.



Wat is er allemaal te doen?
Het Dollardfestival speelt zich af in en rond 
het vernieuwde Bezoekerscentrum Dollard in 
Termunten. We richten een festivalplein in 
met marktkramen en doe-activiteiten. Vanaf 
het plein vertrekken de hele dag excursies, 
onder begeleiding van bevlogen gidsen. U 
kunt ook zelf op stap. Er is een korte wande-
ling uitgezet.  Er staan telescopen en verrekij-
kers klaar.

Een greep uit de vele natuur-activiteiten 
tijdens het Dollardfestival:
• Zie zeehonden van dichtbij
• Bak je eigen brood   
• Kijk vogels
• Pluis braakballen van uilen uit
• Vis waterbeestje uit de sloot
• Insecten hotels bouwen
• Zeef waddieren met wadzeven
• Doe echt natuuronderzoek in ons veldlab
• Ga knutselen

Het Dollardfestival mag je niet missen!

Meer informatie
Het Bezoekerscentrum Dollard ligt aan de Dallingweersterweg 30, 9947 TB in Termunten. 
Kijk voor meer informatie over Het Groninger Landschap op www.groningerlandschap.nl.
Er rijden huifkarren om deelnemers van de parkeerplaats naar het bezoekerscentrum te 
brengen en natuurlijk om jullie weer terug te brengen.

Op zondag 15 september organiseert Het Groninger Landschap het 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 Dollardfestival een 
zeearend gezien, de vliegende deur! En de slechtvalk werd gezien: de snelste vogel ter wereld!

Kinderen hebben de dag van hun leven!

Zondag 15 september van 11.00 tot 17.00 uur

Dollardfestival 2019 in Termunten
Kom naar Het Groninger Landschap 

Berry NieNhuis (12) eN  MilaN de harder (11)

Meerland
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Voor elk festival maak ik een toer langs 
de dichtstbijzijnde basisscholen. Ik neem 
altijd opgezette dieren mee. Die laat ik 
dragen door de leerlingen. Zo trekt er een 
wonder lijke stoet van klas naar klas en dat 
valt erg op. Veel leerlingen zien zo’n dier 
voor het eerst van zó dichtbij. “Is hij echt?” 
“Natuurlijk” zeg ik dan. “Maar hij leeft niet 
meer”. Vaak vinden ze dat een vreemde 
combinatie. Laatst was ik op basisschool 
Karrepad in Stad, in groep vier. Een leerling 
liet die informatie even op zich inwerken en 
zei toen: “dus eigenlijk zijn ze echt dood”. 
De enige juiste conclusie. Even later liet ik 
een opgezette vleermuis zien en kondigde 
deze aan als een echte dode vleermuis. 
Zelfs wie dat in eerste instantie eng vindt, zie 
je na een poosje toch ontdooien. Vaak zijn 
juist die leerlingen aan het eind van de les 
de beste vrienden met de dieren. Voordat ik 
naar de volgende klas ga vraag ik wie me wil 
helpen om de dieren daarheen te brengen. 
Dan gaan bijna alle vingers omhoog. Later 
op het festival komen ze dan naar me toe 
en zeggen vol enthou siasme: “Je weet wel, 
ik mocht de vos dragen.” Mooi is dat, zoveel 
indruk als zelfs dode, opgezette dieren 
maken op leerlingen. Kun je nagaan wat het 
teweegbrengt als ze lévende dieren ervaren 
van zo dichtbij! Dat gaat weer gebeuren op 
15 september tijdens het Dollardfestival. De 
beste plek om zeehonden in het echt te zien. 
Ook de vogeltrek is dan weer volop op gang. 
Nog zie ik de gelukzalige blik in ieders ogen 
toen we daar een zeearend (de vliegende 
deur!) zagen overkomen. Heerlijk hoor, zo’n 
zomervakantie; maar van mij kunnen de 
scholen niet gauw genoeg weer beginnen. 
Mijn dierenkaravaan komt dan meteen weer 
op gang!     

COLUMN: MICHEL VAN ROON 

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

JEUGdBOSWACHTERS

“Elke woensdag om 17.00 uur 
gaan we een rondje lopen in 

Meerland. Dan neem ik mijn 
verrekijker mee. Kijken hoe 

het met de dieren en 
vogels gaat.”

“Ik ga regelmatig vogels kijken, liefst roofvogels, uilen en vogels die weinig voor komen. Het lijkt me leuk om er meer van te weten.”
“Ik wilde jeugdboswachter 

worden door de les van 

Michel over vogels, die we in 

de klas kregen.”

“Ik hou van 
lekker buiten 
zijn, de natuur. 

Ik zit ook bij 
scouting.”
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Gift voor de Hunze

In het voorjaar van 2019 hebben we een 
anonieme gift ontvangen van € 3.000,–, 
bestemd voor de Hunze. We zoeken in 
overleg naar een passende bestemming voor 
deze mooie gift.

Gift Ruurd Abma en 
Marjan Molenkamp

Ruurd Abma en Marjan Molenkamp hebben af
gelopen zomer hun 50jarig huwelijk gevierd. 
Tijdens het feest hebben ze geld ingezameld 
voor het goede doel: de weidevogels in het 
Reitdiepgebied. Dit heeft een prachtig bedrag 
van € 565,– opgeleverd. Met onze beheer
der Arjan Hendriks is afgestemd dat dit geld 
gebruikt kan worden voor de aankoop van 
kruidenmengsels die in verschillende percelen 
in het Reitdiep uitgezaaid gaan worden.

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?  

Geef dichtbij 
U kunt helpen door Het Groninger Landschap 
op te nemen in uw testament. 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.

Samia Mulder
medewerker communicatie en 
fondsenwerving
050 -313 5901 
s.mulder@groningerlandschap.nl 

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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dan twee, dan jaren niks en nu weer twee. De grote karekiet is een 
prachtvogel maar doet het slecht in Nederland. Heel mooi dat die er 
weer is!”
Het Hunzedal heeft al een aantal jaren de status van een vogel
eldorado, mede doordat er al sinds 2012 een kolonie witwangsterns 
broedt. Het is de enige kolonie in Nederland. Hut: “We tellen nu zo’n 
35 broedparen. Dat is een heel leuk aantal. Het is de enige plek in 
Nederland waar deze vogel zich gevestigd heeft.” Verdere opvallende 
waarnemingen uit het Hunzedal: een kolonie van zo’n dertig broed
paren zwarte sterns, een groep van twaalf tot veertien paar steltkluten, 
vier rondscharrelende zwarte ibissen en er kwam een groep van acht 
flamingo’s op bezoek. Zes ervan waren geringd en uit de gegevens 
bleek dat de vogels uit het Duitse Zwillbrock kwamen. Daar leeft al 
zo’n dertig jaar een wilde kolonie flamingo’s.

Overigens zijn ook in de plasdraspercelen van Koningslaagte prima 
plekken om bijzondere vogels te spotten. Door het jaar heen wordt 
Koningslaagte bezocht door een grote verscheidenheid aan vogels. 
Daartussen opvallende en soms zeldzame soorten zoals de porse
leinhoen, dwerggans, bosruiter, kemphaan en de Temmincks strand
loper. Tussen de kolonie kokmeeuwen broedden meerdere paartjes 
geoorde futen. 

GIFTEN EN LEGATEN
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Het afplaggen en ‘revitaliseren’ van de rietoevers aan de oostkant 
van het Zuidlaardermeer werpt vruchten af. Langzaamaan komt de 
natuur daar weer goed tot ontwikkeling en inmiddels zijn er al drie 
roepende roerdompen aan de oostkant waargenomen. 

Het vaststellen van broedende rietvogels is erg moeilijk en dus is 
het in kaart brengen van roepende vogels een goede indicatie van 
het aantal broedparen. “Aan de hand van die roepende roerdompen 
concluderen we dat er in totaal zes of zeven paar roerdompen in het 
hele gebied zitten en dat is geweldig. De doelstelling voor deze soort 
was vijf broedparen”, aldus Alwin Hut, medewerker natuurbeheer 
van Het Groninger Landschap. Ook de porseleinhoen doet het goed. 
Opvallend, vindt Hut, is het aantal roepende kleinst waterhoenen, 
een vrij zeldzame soort met hooguit zo’n dertig broedgevallen in heel 
Nederland. “We telden zeven tot negen van deze vogels. Dat is een 
heel mooi aantal. Maar we hebben ook de roep van het klein water
hoen vastgesteld. Dat zou helemaal opvallend zijn. Dat is namelijk de 
zeldzaamste rallensoort die in Nederland broedt.” Om het soortpalet 
van rietvogels compleet te maken: ook de kwak en het woudaapje zijn 
waargenomen evenals de grote karekiet. Die heeft zich na een jaartje 
afwezigheid weer gemeld in de wat oudere rietvelden van het meer. 
Twee roepende vogels zijn er vastgesteld. “Dan tellen we er eens vijf, 

Buurjongens halen geld op 
voor de grutto

Tom (7), Jonathan (9), Damian (11) en Tiemo (9) wonen vlakbij bezoekerscentrum Reitdiep 
aan de Wolddijk in Groningen. Samen kwamen ze op het idee om geld op te halen voor 
het goede doel: de grutto in het Reitdiep. Ze maakte een doos, gingen langs de deuren, 
haalden een bedrag op van € 35,– en overhandigden dit persoonlijk aan de beheerder 
van het gebied. Jongens, bedankt!

We hebben € 1.450,– ontvangen van een groot aantal medewerkers van de RUG en 
het UMCG. Medewerkers van deze organisaties kregen de optie om in plaats van een 
kerstpakket, hun kerstgeschenk in geld uit te keren aan Het Groninger Landschap. Dat 
heeft een prachtig bedrag opgeleverd!

In 2018 hebben we een legaat van € 7.950,– mogen ontvangen van mevrouw De Groot 
uit Groningen. Mevrouw De Groot was een stadjer én een echte natuurliefhebber. Ze 
hield van tuinieren en kon enorm genieten van het buiten zijn in de natuur. Haar legaat 
gaan we besteden aan het herstel van de Hunze waarbij we weer een stukje natuur terug 
halen in de stad Groningen. 

Basisschool de Tiggeldobbe uit Winsum hield een projectweek over de natuur. Alle 
onderbouwgroepen  bezochten het Bezoekerscentrum Reitdiep en de groepen vanaf 
groep 6 kregen vogelles van Michel van Roon. 
Leerlingen en leerkrachten waren zo enthousiast over de projectweek dat ze be
sloten om Het Groninger Landschap een gift te geven van € 150,–. Meester Jan ten 
 Harkel overhandigde de cheque aan Michel toen Michel op school was om de leerlin
gen uit te nodigen voor het Hunzefestival.

Kleinst waterhoen

Medewerkers RUG en UMCG doneren 
kerstgeschenk aan Het Groninger Landschap

Legaat mevrouw de Groot   

Gift van basisschool de Tiggeldobbe

Topjaar voor ‘doelsoorten’ Hunzedal 



Distelvlinder
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Webcamsucces: jonge bevers in beeld!
Het beverstelletje in het Hunzedal dat dag en nacht met een webcam 
gevolgd werd, heeft twee jongen gekregen. “We verwachtten al wel 
dat ze dit jaar jongen zouden krijgen, zegt medewerker natuurbeheer 
Alwin Hut. “Ze zijn begin mei geboren. Helaas nét buiten het beeld 
van de camera. Maar we zagen in de hoek van het camerabeeld al wel 
activiteit. Jammer dat we de geboorte zelf niet in beeld hebben gekre
gen. Dat zou echt uniek zijn. De weken erna lagen de jongen vol voor 
de camera en iedereen die inschakelde op de webcam kon de dieren 
goed volgen.” Het is moeilijk om camera’s in de burcht te verstoppen 
zonder de bevers te verstoren. Vorig jaar had Het Groninger Land
schap al twee camera’s in de burcht opgehangen en eentje erbuiten. 
“Toen hebben we niets kunnen zien. Deze burcht heeft wel vijf kamers 
en in welke stop je dan een camera? Maar we hebben ons goed 
voorbereid en tevoren geanalyseerd hoe de opbouw van de burcht is. 
Dat kan van afstand. We keken hoe de takkenhopen lagen en waar de 
ventilatiekanalen zijn. Vervolgens kregen we wel een idee op welke 
kamers we ons moesten richten. Een van de camera’s van vorig jaar 
hebben we verplaatst en we hebben een derde camera in de burcht 
gehangen. Prachtig dat we ze nu wel in beeld hebben!” 
De bevers zijn inmiddels vertrokken en we verwachten ze voorlopig 
ook niet meer terug. Wie de hoogtepunten nog wil zien, kijk op: 
www.groningerlandschap.nl/dichtbijdebevers 

Oeverzwaluwwand stroomt vol
De broedlocatie voor oeverzwaluwen in de Lettelberterpetten loopt 
vol. Afgelopen broedseizoen bezetten de vogels negenenvijftig van 
de zestig broedmogelijkheden. Inmiddels zoekt Het Groninger Land
schap naar financiële middelen om de wand uit te breiden.
In natuurgebied De Onlanden vliegen al jaren oeverzwaluwen rond. 
Vaak ook in grote aantallen. Er was alleen geen geschikte broedloca
tie voor deze zwaluwen. Oeverzwaluwen broeden normaal gesproken 
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in steile hellingen van zand en zandwallen waarin deze vogels een 
nestholte uitgraven. Dat soort hellingen zijn er echter niet in De Onlan
den. Het natuurgebied fungeert bovendien als waterbergingsgebied 
waardoor bij hoog water een aangelegde zandwal weg zou spoelen. 
In 2015 heeft Het Groninger Landschap daarom bij de Lettelberter
petten, aan de oever van een grote plas, een tien meter lange wand 
gebouwd, bestaande uit betonelementen, met daarin zestig gaten, 
waarin de oeverzwaluwen een nestholte kunnen uitgraven. De wand 
is goed zichtbaar vanuit de kijkhut zodat mensen van afstand en 
zonder enige verstoring de kolonie kunnen zien. De aanleg van die 
wand is destijds mogelijk gemaakt door een particulieren gift en een 
bijdrage van Vogelbescherming Nederland.
In 2015 broedden de zwaluwen nog niet in die wand. In tegen stelling 
tot een ijsvogel die er toen met succes zes jongen grootbracht. Ook 
in 2016 en 2017 werd er  niet succesvol door de oeverzwaluwen 

Jonge bever wordt 
geholpen om z’n vacht 
schoon te houden
(still van webcam)

Oeverzwaluwen

gebroed. In 2018 werden er negen holletjes uitgegraven en werd er 
in vijf daarvan gebroed. Dit jaar waren de oeverzwaluwen al vanaf 25 
april in de Lettelberterpetten en begin juni telden Het Groninger Land
schap negenenvijftig broedholen. Het broedsucces was prima. Uit het 
merendeel van de nesten vlogen vier tot vijf jonge vogels. Een flink 
aantal zwaluwen begon aan een tweede legsel. Omdat een kolonie 
oeverzwaluwen nog groter kan worden dan zo’n zestig broedparen 
is nu het plan ontwikkeld om de broedwand te verlengen met nog vijf 
extra betonelementen zodat er straks ruimte is voor 120 broedholen. 
Het komend jaar wordt daarvoor gezocht naar financiële middelen.

distelvlinderinvasie
In de eerste zomermaanden zijn in Groningen en Friesland erg veel 
distelvlinders waargenomen. Volgens de Vlinderstichting waren de 
aantallen dit jaar opvallend hoog. “Stond je langs een bloemrijke berm 
te kijken, dan zag je er soms tientallen per minuut”, aldus Chris van 
Swaay van de Vlinderstichting. De golf aan distelvlinders is ontstaan 
in Afrika, in de zuidelijke Sahara. Als daar het voedselaanbod goed is, 
groeien grote aantallen distelvlinders op. Als daarna het weer en ook 
de windrichting meezit, verspreidt de soort zich in meerdere genera
ties over Europa en Azië. “De eerste generatie ontstaat dus in de 
Sahel, en vliegt naar Marokko. Daar ontstaat in februari ongeveer de 
volgende generatie en in ZuidEuropa, in april en mei, groeit de derde 
generatie. Daar hebben wij dan de nakomelingen van.” Distelvlinders 
leven naar vlinderbegrippen erg lang, ongeveer twee tot drie weken. 
Dan zijn ze vaal verkleurd en ogen wat rafelig. Ze hebben dan inmid
dels zo’n 1000 kilometer gevlogen. “Bij ons leggen ze dan de eitjes 
voor de volgende generatie die begin augustus uitkomt. De distel
vlinders die we dan zien, zijn prachtig fel gekleurd. Dat zullen er dan 
weer enorm veel zijn.” Distelvlinders zijn trekvlinders die hun weerga 
niet kennen in Europa, volgens Van Swaay. “Zo extreem kennen we ze 
hier niet. We kennen wel wat lokale trekkers als de atalanta en de gele 

en oranje luzernevlinder. Die komen vanuit het Middellandse Zeege
bied. Het is ook niet zo dat je nu elk jaar zulke aantallen distelvlinders 
ziet. Soms zie je ze jaren nauwelijks. De vorige grote invasie was in 
2009. Toen kwam de soort vanuit Afrika, via Marokko en Spanje naar 
ons. De gebruikelijke route. Deze groep is echter via Israël, Oost
Europa en Scandinavië gevlogen. Het was net hoe de wind stond. Ik 
dacht zelfs even dat we geen golf aan distelvlinders zouden meema
ken want ze zaten ver ten oosten van ons. Maar toen draaide de wind 
en pakten vooral Groningen en Friesland nog grote aantallen vlinders 
mee.”



 

Onlangs werd het natuurgebied Nanninga’s 
Bos uitgebreid met een veld met 1800 
jonge boompjes. Deze uitbreiding was een 
geschenk van Springtime Foundation, een 
stichting opgericht door het bedrijf Moving 
Spirits in Groningen. Monique Hofstede 
vertelt over het belang van betekenisvol 
ondernemen.

Moving Spirits is een internationale groot-
handel in sterke dranken van A-merken. 
“Dat internationale verraadt al dat trans-
port een belangrijk onderdeel is van onze 
bedrijfsvoering”, vertelt Monique Hofstede, 
mede-eigenaar van Moving Spirits. “Een 
winstgevend bedrijf hoort oog te hebben 
voor de omgeving, vindt Monique. Daarom 
richtte Moving Spirits Springtime Foundation 
op, van waaruit het bedrijf diverse goede 
doelen steunt. “Dat is soms een doel op 
een plek ver van huis, we zijn immers een 
internationaal bedrijf. Zo steunen we een 
waterpompenproject in Cambodja. Door 
deze pompen kunnen lokale ondernemers 
gewassen verbouwen en daarmee een duur-
zaam bestaan opbouwen.”

Bomen voor Nanninga’s Bos
Maar er is zeker ook aandacht voor de 
directe omgeving bij dit internationale be-
drijf met de wortels in Groningen. Onlangs 

schonk Springtime Foundation Het Groninger 
Landschap 1800 bomen voor de beplanting 
van een perceel grenzend aan Nanninga’s 
Bos. Monique en zo’n vijftien collega’s staken 
zelf de handen uit de mouwen om de bomen 
te planten. “Het met zijn allen planten van de 
boompjes was een onvergetelijke ervaring; 
een betere teambuilding is er volgens mij 
niet. Bovendien draagt dit bos iets wezenlijks 
bij aan de omgeving. Volgens natuurbeheer-
der René Oosterhuis groeit het perceel uit 
tot een stapsteen die helpt de nabij gelegen 
bossen en natuurgebieden met elkaar te ver-
binden voor de dieren die er leven. Hij vindt 
de bijdrage een directe stimulans voor het 
gebied. Het is prachtig om zo een bijdrage te 
mogen leveren aan iets waar de hele omge-
ving jarenlang profijt van heeft.” 
Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden 
en de ideologie van Moving Spirits, geeft het 
bedrijf de werknemers jaarlijks een persoon-
lijk goede doelenbudget. Zij mogen dat be-
drag besteden aan een goed doel naar eigen 
keuze en inzicht. Monique: “Aan het einde 
van het jaar komen we bij elkaar en vertellen 
we welke doelen we steunen en waarom. Dat 
levert hele mooie gesprekken op waardoor 
je je collega’s beter leert kennen; het schept 
een band. Ik zie het als een onderdeel van 
betekenisvol ondernemen en ik raad het 
collega-ondernemers van harte aan.”

Moving Spirits: 
“We willen iets wezenlijks bijdragen  
aan onze omgeving” 

Monique Hofstede 

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 Moving Spirits. 

Algemeen Belang | DELA

Bano

Bedrijvenvereniging Zuidoost

Caraad Belastingadviseurs B.V.

Coöperatie voor Agrarische 

 Bedrijfsverzorging Abiant U.A. 

De Friesland Zorgverzekeraar

Delftechniek

Ecosensys

Eneco Holding N.V. 

Gallagher Europe B.V.

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

Groningen Seaports

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

Immens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe B.V.

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

Moving Spirits

NNZ B.V.

Nouryon

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen 

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding B.V.

TRUSTUS Capital Management B.V.

Unet

Van Delden Bouw 

Vertisol / Gebr. Plat B.V.

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging
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