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kwartaalblad

Onder water



 

De afgelopen winter heeft Het Groninger Land
schap landgeiten ingezet om ongeveer 20 hec
tare van het Schootsveld bij Vesting Bourtange 
vrij te maken van struiken en bomen. De land
geiten zijn daarvoor bij uitstek geschikt. De rest 
van het Schootsveld wordt jaarrond begraasd 
door koeien en Konikpaarden. Het ongeveer 100 
hectare grote Schootsveld ligt tussen De Linie 
(de grens met Duitsland) en Bourtange in en 
bestaat vooral uit hoger en lager gelegen delen 
droog en nat schraalgrasland. Dat type land
schap brengt bijzondere planten met zich mee 
zoals muizenoor, struikheide, blauwe knoop, 
steenanjer, moeraswolfsklauw, ronde zonne
dauw, klokjesgentiaan en dopheide. Dat trekt 
dan weer vogels aan zoals paapje, roodborst
tapuit, veldleeuwerik en graspieper.

Grazers houden 
Schootsveld vrij

De zeehondenkijkwand bij de Punt van Reide 
staat er weer. Van achter deze wand kunnen 
bezoekers de zeehonden bekijken zonder ze te 
verstoren. Een speciale afrastering is aange
bracht om de bezoekers goed naar de wand te 
begeleiden.
Op sommige dagen liggen er zo’n 100 zeehon
den vlak achter de dijk, op enkele tientallen 
meters van de kijkwand. De jonge dieren die er 
geboren worden, leren zwemmen en jagen bij 
de Punt. Vorig jaar trok de kijkwand ongeveer 
35.000 bezoekers. De wand wordt in het najaar, 
aan het begin van het stormseizoen, weer 
verwijderd.

Zeehondenkijkwand 
Punt van Reide

Herstel van het open landschap, meer 
kruidenrijk grasland, goed waterbeheer, 
vermindering van predatie en een goede 
inpassing in de agrarische bedrijfsvoering. 
Dat zijn belangrijke elementen van het 
Weidevogelmanifest dat twaalf natuur- en 
landbouworganisaties hebben onderte-
kend en aangeboden aan gedeputeerde 
Henk Staghouwer van de provincie Gronin-
gen. De inzet van het plan is om het aantal 
broedparen van de grutto te ver dubbelen 
van 1000 paar naar 2000 paar.  

Initiatiefnemers Het Groninger Landschap en 
agrarisch Collectief Groningen West noemen 
het inmiddels al bijna twee over twaalf voor 
de weide vogels en in het bijzonder voor de 
grutto in Groningen. Het broedsucces van 
de grutto is al een paar jaar onvoldoende om 
het aantal van deze kwetsbare weidevogel 
op peil te houden. De populatie vergrijst 
en alleen een samenhangend pakket aan 

maatregelen en samenwerking tussen alle 
betrokken partijen kan volgens natuur
beschermers en boeren het tij nog keren. 
De weidevogelgebieden kunnen kwalitatief 
verbeteren door gerichte inrichting, ade
quaat (water)beheer en areaalvergroting. 
Ook de openheid en rust in de gebieden 
moet verbeteren. Het waterpeil kan in het 
voorjaar verhoogd worden waardoor een 
hoog grondwaterpeil en plaatselijk plasdras 
ontstaan. Als er daarnaast meer kruiden en 
insectenrijk grasland komt als voedsel
gebied voor de weidevogelkuikens willen de 
organisaties een beter zicht krijgen op de rol 
van predatie op het broedsucces. Verder is 
goede monitoring en kennisuitwisseling tus
sen alle betrokken organisaties van belang. 
De ondertekening van het manifest is de start 
van de uitwerking van een actieplan voor de 
Groninger weidevogels, dat aan het eind van 
het jaar klaar zal zijn.

KORT NIEUWS

Als Nederlanders zijn we wereldkampioen om van water land 
te maken. Ongeveer de helft van ons land ligt onder zeeniveau 
en hebben we aan de zee onttrokken. Al dit land wordt ook nog 
eens goed ontwaterd, de waterschappen hebben er al eeuwen 
een volledige dagtaak aan om ons droge voeten te bezorgen. De 
eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat ons gesleutel aan het water ook 
een omgekeerd effect heeft gehad. Als we de veengebieden van 
Holland, Friesland en Groningen met rust hadden gelaten, had het 
maaiveld hier nog ruim boven zeeniveau gelegen, in plaats van vele 
meters daaronder.

De laatste tijd is er iets bijzonders aan de hand in ons land. Af en 
toe geven we gewonnen land weer terug aan het water. We geven 
rivieren weer ruimte door dijken te verleggen en we maken kerven 
in de duinen waardoor het zeewater weer achter de zeereep kan 
komen. In Groningen richten we polders in voor de tijdelijke berging 
van water en maken we tussen Delfzijl en Eemshaven een dubbele 
dijk, waardoor er achter de zeedijk weer ruimte komt voor een 
gedempt getij. De natuur speelt hier fantastisch op in. 

Mooiste voorbeeld in Groningen zijn voor mij de zomerpolders langs 
de Hunze. Van oorsprong liep het Hunzedal elke winter onder water. 
Soms drong het zeewater, via het Reitdiep, zelfs door tot de omgeving 
van Onnen. Dit is terug te vinden in de aanwezigheid van laagjes klei 
in het veenpakket. Ruim 100 jaar geleden kwam er abrupt een einde 
aan de overstromingen door de bouw van gemalen. Het werd zelfs 
mogelijk om aardappels te verbouwen tot aan de Hunze. Sinds 2012 
laat Het Groninger Landschap een strook langs de Hunze elke winter 
weer onder water lopen. We noemen dit zomerpolders omdat de 
percelen in de loop van de zomer droogvallen en gemaaid of beweid 
kunnen worden. De natuur pakt de draad weer op alsof ze nooit is 
weggeweest. De zomerpolders vormen een waar vogelparadijs met 
broedende kemphanen, watersnippen en geoorde futen. Weer een 
bewijs dat bij het juiste schaalniveau van inrichting en waterbeheer de 
natuur ons keer op keer verrast met haar enorme veerkracht.

Marco Glastra
directeur Het Groninger Landschap
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Voordat libellen het luchtruim kiezen, leven ze jaren als larve in het 
water. Sluipen de groene glazenmakers in de Lettelberterpetten 
uit, dan laten ze hun huidje achter. die huidjes zijn weer een prooi 
voor libellenonderzoekers. 

   

in Lettelberterpetten

De eerste schep is meteen raak. In ‘t Wiekje 
van Martje Kuper  zoals de sloot in de Let
telberterpetten in de volksmond heet  woelt 
Christophe Brochard met zijn lange schepnet 
in het water. Het is prijsschieten: in het net 
krioelt het van de pissebedden, bootsman
netjes en andere waterdieren. Vandaag staat 
echter één soort centraal: “Dit is hem, de 
larve van een groene glazenmaker”, zegt de 
onderzoeker van Bureau Biota enthousiast. 
Hij haalt hem uit het net, een gedrocht met 
zes poten en een breed achterlijf, op het 

eerste gezicht het tegendeel van een sierlijke 
vliegende libel. Toch is dit zijn hoofdleven. 
“Eigenlijk zijn libellen waterdieren. Twee 
jaar leeft dit dier onder water, slechts twee 
maanden erboven. Sommige libellen leven 
zelfs vijf jaar onder water.” Wat je ziet vliegen 
is dus maar het topje van de ijsberg. 
De plek is niet toevallig. De sloot staat bom
vol krabbenscheer, een frisgroene waterplant 
met langwerpige stekelige bladeren. “Hier 
leven vier soorten glazenmakers: de bruine, 
de blauwe, de vroege en de groene. Allemaal 

leggen ze eieren in krabbenscheer. Maar de 
blauwe, bruine en vroege doen dat ook in 
andere waterplanten. De groene kiest álleen 
krabbenscheer. Waarom? Een raadsel. Het 
maakt de groene wel extra kwetsbaar. Geen 
krabbenscheer, geen groene glazenmakers.”

Grootste populatie
“Hier begon het”, zegt René Oosterhuis, na
tuurbeheerder van Het Groninger Landschap, 
bij de sloot. Tien jaar geleden ontdekte hij op 
deze plek zijn eerste pol krabbenscheer. Als 

Groene 
glazenmaker

Libellenoase
Het Groninger Landschap heeft 25 hectare 
grond aangekocht in de Medenertilsterpolder, 
in Middag Humsterland. De aankoop is mede 
mogelijk gemaakt door een  substantiële par
ticuliere gift. De stichting heeft al 30 hectare 
in bezit en het is volgens natuurbeheerder 
Arjan Hendriks één van de pareltjes onder de 
weidevogelgebieden in Groningen. Ondanks 
de geringe oppervlakte kent het gebied een 
hoge dichtheid aan grutto’s. De grote open
heid van het landschap is volgens Hendriks 
één van de redenen dat de grutto het hier 
goed doet. “In en rond het weidevogelreser
vaat liggen relatief weinig verstorings bronnen 
zoals gebouwen, opgaande beplanting, 
wegen, paden en hoogspanningsmasten. 
Grutto’s en andere weidevogels blijven daar 
het liefst ver vandaan.” Hendriks had al jaren 
de wens om het reservaat in de Medenertil
sterpolder te vergroten. “Als wij in Groningen 
een boost aan het aantal weidevogels willen 
geven, dan liggen hiervoor goede kansen in 

de Medenertilsterpolder. Het gaat hierbij om 
versterking van huidig reservaatgebied door 
uitbreiding, optimalisatie van het water beheer 
en realisatie van agrarisch natuurbeheer op 
de omliggende landbouwpercelen.” 

Onlangs is de oorspronkelijke 30 hectare in 
de Medenertilsterpolder omringd met een 
stroomraster om vossen en steenmarters 
te weren. Dit is onderdeel van predatie
onderzoek wat gezamenlijk met het agrarisch 
Collectief Groningen West wordt uitgevoerd. 
Hendriks: “We gaan onder andere onderzoe
ken hoe goed het uitrasteren van een wei
devogelgebied met een stroomraster werkt. 
Verder zetten we camera’s bij nesten van kie
viten en grutto’s om te zien wat er ondanks 
het raster alsnog in de nestfase gepredeerd 
wordt en waardoor. Daarnaast willen we van 
elk gruttogezin een ouder en een jong een 
zender meegeven om te kijken hoe het de 
vogels in de kuikenfase verder gaat.”

Weidevogelparel Medenertil sterpolder 
uitgebreid

 

Voor het eerst sinds eeuwen broeden zee
arenden succesvol in de provincie Groningen. 
In het nest van de zeearenden in het Hunzedal 
is het eerste jong uit het ei gekropen, zo leidt 
medewerker natuurbeheer Alwin Hut af uit het 
gedrag van de kersverse ouders. “De ouders 
staan op de nestrand bewegingen te maken 
naar de nestkom. Dat is typisch gedrag van het 
voederen van een jong. Het past ook goed in 
de tijd want zeearenden broeden zo’n 38 tot 40 
dagen en ik zag dit gedrag precies 40 dagen na 
de start van het broeden.” Zeearenden leggen 
normaal één of twee en heel soms drie eieren. 
Hoeveel er in dit nest liggen, is niet duidelijk. 
Het is tegelijkertijd een heel kwetsbare tijd voor 
het jong, want teveel verstoring kan funest zijn. 
Hut: “In dit geval komt die verstoring vooral van 
twee andere zeearenden die in dit gebied rond
vliegen en steeds de twee ouders opzoeken om 
een potje te knokken. Het is even afwachten 
hoe het verder gaat.”
Een van de twee nestelende zeearenden is 
een mannetje dat in 2011 in het Lauwersmeer
gebied is geboren. Een succesvol broedgeval 
in het Hunzedal maakt van het broedende 
zeearenden stel in het Lauwersmeergebied dus 
een stel grootouders.

Groningen begroet eerste 
zeearendenjong ooit 

Het Groninger Landschap 
partner in Groninger 
Scheurkalender 2018

Joop van Leeuwen en Sieto Moedt zijn 
beëdigd als de eerste vrijwillige BOA’s van 
Het Groninger Landschap. De twee kersverse 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren gaan 
aan het werk in het Zuidelijk Westerkwartier, 
het Leekstermeergebied en het Hunzedal 
rondom het Zuidlaardermeer. Siemie 
Zandvliet, coördinator vrijwilligers van Het 
Groninger Landschap is er trots op. “Een jaar 
geleden hebben we een wervingscampagne 
voor BOA’s opgezet, samen met de 

hengelsportfederatie en Het Drents 
Landschap. Daar zijn voor ons deze twee 
BOA’s uit gekomen. Ze hebben een opleiding 
van een jaar gehad door een erkend bureau 
en zijn beëdigd door het ministerie van 
Justitie.” Moedt en van Leeuwen hebben 
dus bekeuringsbevoegdheid maar zullen dat 
alleen doen in uiterste gevallen. Zandvliet: 
“Ze zijn allereerst gastheer en geven tekst 
en uitleg. Ze treden op, op afroep van de 
natuurbeheerder.”

Eerste vrijwillige BOA’s !

KORT NIEUWS
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Joop van Leeuwen (r) 
en Sieto Moedt

Er wordt hard gewerkt aan de Groninger 
Scheurkalender voor 2018. Vijftien maat schap
pe lijk betrokken organisaties en instellingen in 
Groningen, waaronder Het Groninger Landschap 
roepen mensen op die zich aangesproken 
voelen door de vraag: “Wat beweegt jou 
in Groningen, wat raakt je of maakt je blij?” 
om persoonlijke foto’s in te sturen via www.
groningerscheurkalender.nl
Afgaande op twee eerdere edities verheugt de 
organisatie zich op vele honderden inzendingen, 
die in september door een jury worden 
beoordeeld en geselecteerd. 

Zeearend
met paling



een magneet trokken ze na enige tijd groene 
glazenmakers aan. De populatie barstte uit 
haar voegen. “Een paar jaar later zijn naar 
schatting 2.100 groene glazenmakers uit het 
water tevoorschijn gekomen. Nog steeds 
is het één van de grootste populaties van 
Nederland.” “Echt fantastisch hier, een libel
lenoase”, bevestigt Brochard. 
In de sloot wemelt het van de libellenlarven. 
Vele duizenden, schat Brochard, in verschil
lende formaten. “In twee jaar tijd vervellen 
ze zo’n vijftien keer, waarbij ze elke keer 
een groter pantser krijgen.” Hij wijst naar het 
kroontje aan het uiteinde. Daarmee zuigt de 
larve water naar binnen voor zijn ademhaling. 
De larve kan er ook mee bewegen. Dan perst 
hij het water hard naar buiten en schiet hij 
naar voren, als een soort straalaandrijving. 

Uitsluipen 
Rond juni kruipen de larven naar boven voor 
hun laatste vervelling. “Dat heet uitsluipen”, 
vertelt Brochard, “dan komt uit de larve een 
volwassen libel.” Vanaf dan kleuren de libel
len fraai, al is de naam van de groene gla
zenmaker enigszins verwarrend. “Anders dan 
de naam doet vermoeden, is het mannetje 
groene glazenmaker blauw”, lacht Brochard. 
“De blauwe glazenmaker is weer groener 
dan het vrouwtje groene glazenmaker.”
Dat laatste huidje is hem dierbaar. De huidjes 
op de bladeren vertellen exact welke soorten 
en hoeveel libellen ergens zijn uitgeslopen. 
“Het huidje is een visitekaartje dat de libel 
achterlaat. Soms vertellen de huidjes meer 
dan de aanwezigheid van vliegende libellen. 
Groot voordeel: ik hoef de libellen en larven 
niet te verstoren. Ik vang de huidjes met een 
‘huidjeshengel’, een lange stok met een plui
zig uiteinde. Daarmee haal ik de tere huidjes 
van de stekelige bladeren van de krabben
scheer.” Over larvenhuidjes schreef Brochard 
een dik boekwerk. Ook de ‘Fotogids Larven 
van Libellen’ is van zijn hand. 

Ritssluitingbeheer
Krabbenscheer is als schuilplek ideaal. Maar 
het heeft één nadeel: de plant vermoordt 
zichzelf. De waterplant groeit dermate uitbun
dig, dat de sloot na verloop van tijd dicht
groeit en al het waterleven afsterft. De regel 
is: hoe meer krabbenscheer in een sloot, hoe 
minder libellen. Oosterhuis: “Daarom moeten 
we schonen; af en toe de krabbenscheer 
uit de sloot halen. Daarmee verwijderen we 
echter ook de libellenlarven. En dat willen 
we liever niet.” De uitdaging is: de sloten met 
krabbenscheer schonen, zonder de libellen
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Larve van de 
groene glazenmaker



populatie te schaden. Bureau Biota onder
zoekt daarvoor een nieuwe truc: ritssluiting
beheer, waarbij de sloot na het schonen oogt 
als een ritsluiting: half om half, om en om. 
Hij test de methode op een twintigtal plek
ken, waaronder de Lettelberterpetten. Voor 
conclusies is het te vroeg, maar Brochard is 
hoopvol. “Dit kan een oplossing bieden.” 

Gidsencursus
Vrijwilligers van het Leekstermeerteam hel
pen Brochard met zijn onderzoek. Drie jaar 
trekken ze er wekelijks, van mei tot septem
ber, op uit met hun huidjeshengel. “Geweldig 
om te doen”, vertelt Peter Sekeris, vrijwilliger 
van Het Groninger Landschap. Libellen heb
ben hem gegrepen. Fascinerend vindt hij ze. 
“Miljoenen jaren geleden vlogen ze al rond, 
ver voor de dinosauriërs. Een buitengewoon 
succesvol natuurontwerp. Stil in de lucht 
hangen, pijlsnel wegvliegen, achteruitvliegen: 
ze kunnen alles. Een cursus speciaal voor 
gidsen van Het Groninger Landschap over 
vlinders en libellen wakkerde mijn enthousi
asme aan. Ons Leekstermeerteam verzorgt 
al jaren een speciale libellenexcursie in de 
Lettelberterpetten.” 

drie stadia
Bij het Leekstermeer hengelen Sekeris en 
zijn medevrijwilligers de huidjes in drie 

stadia van krabbenscheer: een sloot met 
beginnend krabbenscheer, een met krabben
scheer bedekte sloot en een sloot die totaal 
verland is. 
Sekeris: “Na het seizoen brengen we potten 
vol met een enorme hoeveelheid huidjes in 
één avond met het boek van Brochard op 
naam. Uitgerekend in de dichtgegroeide 
sloot vonden we de meeste huidjes. We 
zagen er wel minder vrouwtjes die hun eieren 
legden.” Voorlopige conclusie voor het be
heer: dergelijke sloten niet te snel schonen. 
Toch komt het schonen in dit natuurgebied 
– gelukkig – niet meer zo nauw. Oosterhuis: 
“We hebben bij het Leekstermeer onder
hand zoveel sloten met krabbenscheer, dat 
ik gerust een sloot kan schonen zonder de 
populatie te bedreigen. We houden meer dan 
genoeg sloten met krabbenscheer over.”

Libellen spotten
Wie de groene glazenmakers in de Lettel
berterpetten met eigen ogen wil zien, raadt 
Oosterhuis aan deze zomer naar de nieuwe 
petgaten te komen. Ze liggen langs het pad. 
Beste tijd om libellen te spotten: ’s middags 
tussen twee en vijf uur, met veel zon, weinig 
wind en zo warm mogelijk. “Je kan ze ook 
horen. Zetten de vrouwtjes eieren af in krab
benscheer, dan hoor je de vleugels ritselen”, 
vertelt Brochard. 
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Groene glazenmaker
op krabbenscheer

Nog beter: kom op 6 augustus van 
14.00 tot 16.00 uur naar de libellen-
excursie van het Leekstermeerteam. 
Lees voor meer informatie de ‘Er op 
uit’folder of bezoek de website: 
www.groningerlandschap.nl

gedaan naar het trekgedrag op stroomgebiedsniveau van stekelbaar
zen, met behulp van tags.” Het lijkt onmogelijk om zo’n visje van een 
zendertje te voorzien. Maar met moderne technologie is veel mogelijk, 
weet Schollema. “Deze pit tags zijn een centimeter lang. In plaats van 
een batterij, haalt de tag zijn spanning van de antennes. Dat maakt het 
mogelijk om tegenwoordig ook kleine visjes van een tag te voorzien.” 
Half april werden er al stekelbaarzen waargenomen op de antennes 
bij Hongerige Wolf, De Bult en Veelerveen. 

Knelpunten
Het voorjaarsonderzoek bij Nieuwe Statenzijl behelst niet alleen stekel
baars. Zeker na zonsondergang en met een stijgende watertemperatuur 
belandt er glasaal in de netten. Ook deze visjes worden gemonitord. 

Trekvissen weten altijd de weg

Stekelbaars

Het is een priegelwerkje, maar de moeite waard. Hendry Vis, van 
bureau VisAdvies, heeft net een sneetje gemaakt in de buik van een 
driedoornige stekelbaars. Voorzichtig schuift hij er een buisje in. “Een 
pit tag”, legt hij uit. “Dit buisje bevat een zendertje dat zonder batterij 
werkt. We laten de gemerkte stekelbaarzen straks weer zwemmen. 
Op verschillende punten langs hun trekroute staan antennes die laten 
zien welke route en afstand de visjes afleggen.” De stekelbaarzen 
die voor een tag in aanmerking komen, zijn rond de zeven centimeter 
lang en zijn met een kruisnet gevangen aan de zoute kant van de sluis 
van Nieuwe Statenzijl. 
“Ons onderzoek naar de stekelbaarzen is uniek”, zegt Peter Paul 
Schollema, aquatisch ecoloog bij waterschap Hunze en Aa’s. “Het 
is de eerste keer in Nederland dat er zo uitvoerig onderzoek wordt 

Vanaf de oppervlakte ziet het binnenwater van Nederland er eigenlijk allemaal 
hetzelfde uit. Het kost dan ook wat voorstellingsvermogen dat er onder water druk 
gereisd wordt. Er valt nog veel te leren over trekvissen. Onderzoekers als Peter Paul 
Schollema lichten voor ons een tip van de sluier op. “Kun je het je voorstellen? Met 
het openzetten van de sluis spoelen er een paar miljoen glasalen naar binnen.”

“We werken hard aan het opheffen van obstakels”
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Groene glazenmaker
kruipt uit larvenhuid



een tag te voorzien in smalle beeklopen. Op een aantal plekken langs 
de trekroute is het water echter te breed om een antenne te plaat
sen en signalen op te vangen. Samen met de Hengelsportfederatie 
Groningen Drenthe kwamen we echter tot een prima oplossing. Langs 
een aantal kanalen op de trekroute vinden regelmatig viswedstrijden 
plaats. Het was snel te regelen dat vissers die een winde vingen tij
dens een wedstrijd in het Eemskanaal bij Amsweer, deze bewaarden, 
zodat wij de gegevens van de twee getagde vissen konden aflezen en 
de 57 vissen zonder tag, van een tag konden voorzien. Half april zijn 
er in de Hunze al 15 gemerkte windes gedetecteerd en op de Drentse 
Aa vijf. Uit het onderzoek blijkt dat windes hondstrouw zijn. Ze volgen 
jaar in jaar uit dezelfde trekroute van Delfzijl naar de Drentse beken. 
Bovendien zien we dat het aantal windes behoorlijk toeneemt in de 
Groninger en Drentse wateren.” 

Miljoenen glasalen
De aal verkeert wereldwijd in zwaar weer. Mede daarom is Schollema 
zeker niet ontevreden over de hoeveelheid glasalen die de sluis van 
Nieuwe Statenzijl opzoeken. “In 2015 daalde het aantal getelde glas
alen van twee miljoen in 2013 en 2014, naar honderdduizend. Dat was 
verontrustend, maar in 2016 steeg het aantal weer naar een miljoen 
en dit jaar ziet er ook weer hoopvol uit. Het is toch een geweldig idee 
dat er door de opengezette schuiven van de sluis een paar miljoen 
glasalen naar binnen stromen, die daarna ongehinderd hun weg vin
den in het wijde achterland hier in het noorden.”

Rivierprik
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Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker Jeroen Huisman 
en zijn studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein; niet met een 
tag, maar met een kleurbad. Een aantal van de aaltjes zwemt langs de 
route in voor dit doel geplaatste fuiken. “Hiermee kunnen we de trek
route van de aal bepalen”, zegt Schollema. “Als de vissen door de sluis 
zwemmen hebben ze er al duizenden kilometers opzitten, vanaf hun 
geboortegrond in de Sargassozee voor de oostkust van de Verenigde 
Staten. Als de vissen de sluis bij Nieuwe Statenzijl zijn gepasseerd 
hebben ze verschillende routeopties. Het is het begin van een groot 
onderwater ‘wegennet’ met verschillende vertakkingen.“ De afslagen 
zijn er, maar ze zijn volgens Schollema niet altijd goed bereikbaar. “Op 
verschillende plekken liggen stuwen en obstakels die het de vistrek 
lastig maken. We werken hard aan het opheffen van die obstakels door 
vispassages aan te leggen, zoals we hier in Nieuwe Statenzijl hebben 
gedaan met een aalgoot en twee kattenluiken waardoor de vis kan pas
seren.” Schollema toont een kaart met daarop aangegeven waar de vis 
obstakels tegenkomt. “Hier in het Noorden zijn we bij Hongerige Wolf 
bezig met het verbeteren van de doorgang voor trekvissen. Zak je af 
naar het zuiden, dan kom je nog wat knelpunten tegen, waarmee we 
aan de slag moeten. Ons doel is dat de trekvis ongehinderd alle stro
men van de Westerwoldsche Aa, het Hunzedal en de Drentse Aa kan 
bereiken. Dit zijn gebieden waar we in samenwerking met verschillen
de natuurorganisaties werken aan het herstel van de beken: belang
rijke paai en leefgebieden voor deze vissen. Zo maak je een mooie 
combinatie tussen het herstellen van verbindingen en leefgebieden.”

Pioniers
Vrije doorgang is van levensbelang voor het overleven van onder 
andere aal, stekelbaars en rivierprik. Maar daarmee begint het pas. 
Eenmaal aangekomen moet de vis een leefomgeving aantreffen waar 
het goed paaien en/of foerageren is. “Spieringen blijven vaak dichtbij 
de brakke zone, de stekelbaarzen trekken iets verder landinwaarts op 
zoek naar plantenrijke slootjes en kanalen”, zegt Schollema. “Paling 
verspreidt zich over het hele stroomgebied om op te groeien voordat 
ze weer de zee op trekken naar de paaigronden. Rivierprikken zoeken 
een zandbodem voor de paai. De Ruiten Aa bij Smeerling, bij Vlagt
wedde, ontwikkelt zich als het perfecte paaigebied voor de rivierprik, 
met zand en slibbankjes.”
Een vrije doorgang en goede waterkwaliteit vergroten de kans dat 
pioniers onder de trekvissen nieuwe territoria ontdekken en betrek
ken. Schollema: “Op weg naar paaigebieden volgen rivierprikken 
feromonensporen in het water. Het zijn net mensen, 95% volgt de 
kudde. Maar die vijf procent die zelf op zoek gaat naar een plek, dát 
zijn de vissen waar wij benieuwd naar zijn. Met de juiste omstandighe
den kunnen zij zo maar het begin zijn van een nieuwe populatie. Ook 
daarom is het zo belangrijk dat alle factoren in orde zijn.”

Hondstrouwe windes
Van het verwijderen van knelpunten in het waterwegennet van Dollard 
naar Drenthe profiteren niet alleen de vissen die van zout naar zoet en 
andersom trekken. Ook vissen die zich alleen op het binnenwater ver
plaatsen, hebben de kans hun verspreidingsgebied te vergroten. Een 
belangrijke soort voor deze regio is de winde, die nauw verwant is 
met de blankvoorn en ruisvoorn. Het succes van deze vis hangt af van 
een obstakelvrije trekroute tussen het grote water waar deze vis het 
grootste gedeelte van het jaar doorbrengt en de beken en waterlopen 
waar de winde paait.
Het onderzoek naar de trek van de winde leverde aanvankelijk wat 
problemen op. Schollema: “Het lukt wel om windes te vangen en van 

30 juli 2017, 10.00 - 12.30 uur  
Wandeling rondom polder Breebaart
Locatie: Bezoekerscentrum Dollard, Dallingeweersterweg 30,  
Termunten
We wandelen rond de hele polder Breebaart. Op veel plekken zien 
we zeehonden, watervogels en steltlopers. Het water in de polder 
zit vol stekelbaars en glasaal die onderweg zijn naar de zoete 
binnenwateren. 

27 augustus 2017, 13.00 - 15.30 uur  
Kwelderwandeling Nieuwe Statenzijl

Een stekelbaars wordt voorzien van een tag. Het kleine 
                    sneetje kan geen kwaad en groeit snel dicht.

Glasalen

10 11



Riet speelt bij het Zuidlaardermeer een hoofdrol. de rietlanden rondom 

het meer zien er weer jong en vitaal uit. Ideaal voor riet- en moerasvogels, 

zoals roerdompen, en als paaiplaatsen voor vissen, vooral voor snoeken. 

Eerst wordt op plekken riet afgeplagd en daarna gebruikt Het Gronin-

ger Landschap het ‘rietplagsel’ om op andere plaatsen de ontwikkeling 

van nieuw waterriet te stimuleren. Riet zuivert het water en vooral in de 

Kropswolderbuitenpolder is dat hard nodig.

De zon schijnt. Langs het Zuidlaardermeer 
liggen de rietoevers er fraai uitgelicht bij. 
Een baardmannetje  de mannetjes hebben 
pikzwarte bakkebaarden  laat zich horen. 
Een gunstig voorteken, vind natuurbeheer
der Michel Krol want de rietvogels houden 
immers, net als hij, van natte rietlanden. “Het 
riet was hier te oud, te droog. Een derde van 
het rietland hebben we verjongd. Daarvoor is 

de afgelopen twee winters de bovenste der
tig centimeter afgegraven.” Het werk zit erop, 
stelt Krol vast, en hij is uitermate tevreden. 
“Het is goed gegaan. De aannemers werkten 
heel secuur met speciale drijvende moeras
kranen.” 

Twee smaken
Vanuit de uitkijktoren van Leinwijk, aan de 
oostoever van het meer, overziet hij de 
herboren rietoevers. Waar eerst een massief 
verdroogd rietland lag, ligt nu een gevari
eerde oever, met open plekken en slenken, 
waar het water diep het rietland in komt en 

het jonge riet met de voeten in het water 
staat. “Vroeger had je twee smaken: water 
en droog rietveld. Met niets er tussenin. Nu is 
de grens veel geleidelijker.” Die ondiepe tus
senwereld trekt enerverende natuur aan. Krol 
wijst naar een open plek, en zegt: “Vorige 
zomer zag het daar geel van het blaasjes
kruid. Een fenomenaal gezicht. Dergelijke 
ondiepten met waterplanten zijn ideale 
paaiplaatsen, vooral voor snoeken.” Hij somt 
een lijst soorten op, waaronder gele plomp, 
blauwborst, grote karekiet, bruine kiekendief, 
waterral, paling en snoek; allemaal dieren en 
planten die houden van jong waterriet. Vooral 

de zichtjagers, zoals otters en reigers, heb
ben baat bij het heldere water. Belangrijkste 
soort: de roerdomp, naamgever van het her
stelproject. “Roerdompen vinden in waterriet 
rust en voedsel, zoals amfibieën en vissen. 
Mijn verwachtingen zijn hooggespannen. Ik 
hoop op minstens vijf broedparen”, zegt Krol. 
Ook bevers kunnen zijn ingreep waarderen. 
“Om openheid te creëren, wilde ik eerst alle 
wilgen slopen. Een aantal bomen, degene in 
open verbinding met het meer, heb ik toch 
laten staan. Je ziet gelijk dat de bevers ze te 
grazen nemen.”

12 13

Ruim baan voor jong riet

Rietlanden bij het Zuidlaardermeer

Karper

Blaasjeskruid

Rietlanden bij het Zuidlaardermeer

Roerdomp
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Rietplagsel
Maar waar laat Krol al het afgegraven riet
land? Met de rietplaggen wil hij elders het 
ontstaan van nieuw rietland stimuleren. De 
plaggen bestaan uit rietwortels, zaden van 
moeras en rietplanten, schimmels, bac
teriën en ander bodemleven. Kortom: de 
ideale basis voor nieuw waterriet. Vanaf de 
toren toont hij de schotten langs het meer. 
“Tegen die schotten hebben we het meeste 
rietplagsel neergelegd, zodat zich daar nieuw 
rietland kan ontwikkelen. Een deel ligt ook in 
de waterplas in Leinwijk, waar het riet nooit 
goed van de grond kwam. Het bleef een kale 
plas. Hopelijk lukt het met onze rietplaggen 
wel.” Ook elders in het Hunzedal, namelijk 
in de Kropswolderbuitenpolder, zijn rietplag
gen in het ondiepe water gedropt. Langs het 

fietspad in de polder zegt Krol verrukt: “Kijk, 
hier groeit dotterbloem. Echt geweldig. Er 
staat ook moerasspirea, gele lis en kalmoes. 
Natuurlijk: dankzij onze rietplaggen, maar het 
wordt interessant of ze het hier ook volhou
den.”
  
Zuiverende werking
Jong riet maakt het onderwaterleven rijker 
en gezonder. De planten en wortels zuiveren 
het water. In de Kropswolderbuitenpolder is 
dat zuiveren hard nodig. Hét verschil met het 
Zuidlaardermeer: de bemeste waterbodem. 
“Toen we de polder overnamen, lag er een 
landbouwbodem. Die ligt er nog steeds. De 
bodem zit bomvol meststoffen, fosfaten, waar 
landbouwgewassen goed op gedijen, maar 
natuurlijke vegetatie niet”, vertelt Krol. Voor 

de natuur die hij voor ogen heeft, werkt zo’n 
landbouwbodem bepaald niet mee. Tien jaar 
na de inrichting kampt hij nog steeds met 
de naweeën. Hij schetst de gevolgen: “We 
kregen een ongezonde waterplas. Het water 
werd troebel en de waterplanten en het 
waterleven verdwenen. De moerassterns, die 
hun nesten bouwden op veenwortel, haakten 
langzaamaan af.”
Vanuit de nieuwe vogelkijkhut bij de 
Kropswolderbuitenpolder tuurt Krol met 
een verrekijker het gebied af. Het uitzicht 
is weids. Uitgestrekte natuur, en dat op een 
kwartier fietsen van de stad Groningen. “Al
lemaal slobeenden in de lucht”, roept hij, “en 
meerdere geoorde futen.” Overal staan grote 
plassen water. Vorige zomer oogde het uit
zicht totaal anders: het terrein was kurkdroog, 

19 juli 2017, 14.00 uur - 15.30 uur  
Wateronderzoek voor de jeugd
Onderweg nemen we monsters 
van het water uit het meer. Met 
behulp van apparatuur aan boord 
onderzoeken we hoe het met de 
kwaliteit van het water is.

3 en 17 augustus 2017, 19.30 uur - 
21.00 uur 
Het Roerdompproject
We zoeken naar de roerdomp en 
leggen het ‘roerdompproject’ uit. 
Rietvelden zijn aangelegd en slenken 
gegraven om het gebied zo aantrek
kelijk mogelijk te maken voor de 
roerdomp.
Vertreklocatie: Paviljoen De Leine,  
Meerweg 62A, Kropswolde

Varen over het 
Zuidlaardermeer
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her en der zelfs met scheuren in de bodem. 
Die drooglegging was een noodgreep, legt 
Krol uit. “We moesten wel aan de noodrem 
trekken.” 

drooglegging 
Om de drooglegging te verklaren, gaat Krol 
terug naar begin 2012, toen het stijgende 
waterpeil Groningen bedreigde. Groningers 
hielden de voeten droog, met dank aan deze 
natuurpolder die diende als noodventiel. Na 
het onderlopen liet hij een laagje water staan. 
Al gauw ontstond een prachtige moeras
delta. “Vogels reageerden daar fantastisch 
op. We kregen een explosie van broedende 
steltlopers en moerasvogels, waaronder onze 
unieke kolonie witwangsterns en witvleugel
sterns.” Jarenlang water op de polder deed 

de kwaliteit echter geen goed. Al die tijd gaf 
de landbouwbodem haar meststoffen af. 
Vandaar de drooglegging. Door het terrein 
een seizoen droog te zetten, liet Krol de 
bodem op adem komen. Een reset, noemt 
hij het, die succesvol lijkt. Overal steekt 
dit voorjaar de vegetatie de kop op. Deze 
zomer groeit weer volop grote kattenstaart, 
veenwortel, tandzaad, gele lis en vele andere 
planten, verzekert Krol. 

Creëer dynamiek 
Hoe een nieuwe reset te voorkomen? En wat 
te doen met andere voormalige landbouw
gronden, die zijn ingericht voor waterber
ging? “Creëer dynamiek”, adviseert Krol, “laat 
het water niet te lang staan.” In de polder 
wil hij voortaan begin september, dus na het 

Paling Vederkruid

broedseizoen, het waterpeil sterk verlagen. 
“Dan doen we jaarlijks een minidrooglegging 
in het najaar, zodat broedvogels er geen 
hinder van ondervinden. De bodem krijgt dan 
even rust en extra zuurstof. Het droogleggen 
doen we gefaseerd. Op deze manier stimule
ren we de plantengroei en maken we het de 
broedvogels naar hun zin.” 
Wat echter blijft, is de bron van de ellende: de 
vroegere landbouwbodem. Het is wachten 
totdat die bodem uitgeput raakt, en er een na
tuurbodem ligt. Dat duurt decennia, voorspelt 
Krol. “Hopelijk draagt het jonge riet bij aan het 
zuiveren van het systeem. Over dertig jaar 
ziet deze polder er veel natuurlijker uit. Met 
rietoevers, her en der wilgen en misschien 
wel een kwak of een woudaapje. Kan ik daar
voor kiezen, dan teken ik daar direct voor.”



Mosselbanken: dé hotspots voor zeeleven
Turen over zee naar de horizon, wie doet het niet graag. Af en toe 
vliegt een kustvogel voorbij, of nog beter: steekt een zeehond zijn 
kop boven water. Maar wat speelt zich onder water af? In de Wad
denzee staan mosselbanken bekend als dé hotspots voor zeeleven. 
Wie er dichtbij staat, hoort hoe springlevend de banken zijn. Ze sissen, 
pruttelen en bruisen. Er leven niet alleen mosselen, vaak samen met 
oesters, maar ook zo’n veertig andere dieren en planten. Soorten als 
harnasmannetje, zeedonderpad, zeenaald, zeester en anemoon. Eén 
soort springt er in aantal uit: de krab. In een bank kruipen er duizen
den, allemaal aaseters die werkelijk alles verorberen, zelfs eigen 
soortgenoten. Op onderwaterbeelden zie je dat elke plek op de bank 
om de vijf minuten door een krab wordt bezocht. Dat iemand daar 
weet te overleven, is knap.
Al dat zeeleven is afhankelijk van de mosselbank; om er te schuilen, 
eten te vinden of als kraamkamer. Vanwege hun cruciale rol, worden 
mosselbanken biobouwers genoemd. De Waddenzee kent nog zo’n 
biobouwer: zeegrasvelden. In zeegras leven kleine vissen en zelfs 
zeepaardjes, die hun staart om een stengel draaien. In het verleden 
groeide zeegras massaal in de Waddenzee, tegenwoordig is het 
schaars. Op meerdere plekken op het wad, waaronder het Uithuizer
wad, worden voor een herstelproject Duitse zeegraszaden verspreid. 
Hopelijk krijgen we weer grote zeegrasvelden. Net als vroeger.

Nieuwe petgaten: eerst de kolonisten 
De naam Lettelberterpetten verwijst ernaar: petgaten. Het gros van 
de oude petgaten, eens gegraven door turfgravers, bestaat intussen 
uit moerasbos. Langs het pad liggen echter vier kersverse petga
ten. Ze zijn nieuw, eind 2015 gegraven, naar oud model. In één van 
hen  nemen we een kijkje. Het zicht is uitstekend, anderhalve meter 
kristalhelder water tot op de bodem. Alles aan het petgat is pril, de 
natuur staat in de startblokken. Langs de oever groeien pollen krab
benscheer. René Oosterhuis, natuurbeheerder van Het Groninger 
Landschap, heeft ze er expres neergelegd. “Ze komen van een sloot 
verderop in het gebied”, legt hij uit. De pollen groeien als kool. Na 
verloop van tijd zal het hele petgat dichtgroeien, verwacht Ooster
huis. Erg vindt hij dat niet. “Zo hoort het. Dan graven we weer nieuwe 
petgaten.” Een haal met een schepnet levert een massa pissebedden, 
waterwantsen en bootsmannetjes op. Zij gebruiken de waterplan
ten als veilig heenkomen. De meeste waterbeesten zijn kolonisten: 
opportunistische dieren die zich snel kunnen verplaatsen. Zo vliegt 
het bootsmannetje ’s nachts, op zoek naar de beste plas. Tussen de 
bladeren zitten ook libellenlarven. Kleine nog, omdat ze vorige zomer 
als ei zijn gelegd en pas een jaar onder water leven. Het zijn geduchte 
rovers. Ze eten alles wat kleiner is, vooral watervlooien, muggenlarven 
en kikker visjes. Echt veilig zijn al die waterbeesten in de krabben
scheer ook weer niet.Krab (Carcinus maenas)

16 17

Onder water ligt een onbekende wildernis. Een jungle, waar roofdieren continu 
op jacht zijn. die duistere wereld blijft voor ons onzichtbaar. Wie in water wil 
kijken, ziet eerder zichzelf of de weerspiegeling van wolken, dan het leven onder 
water. Waterleven is overal om ons heen, in meren, vaarten, sloten en zeeën. 
Zo dichtbij, en toch onbereikbaar. de Golden Raand kijkt op zes plekken in de 
provincie onder water en doet verslag. 
   

Gewone poelslak

Snoek in 
Oldambtmeer
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Poldersloot Koningslaagte: propvol waterleven
Geen Groningse sloot wordt zo intensief bekeken als die vlak naast 
het Bezoekerscentrum Reitdiep. Menig Groningse schoolklas ontdekt 
er met schepnetten de wereld onder water. Tijdens het Hunzefestival 
 de afgelopen jaren het Midzomerfestival geheten  halen honderden 
kinderen en ouders een net door het water. Het aquarium in de wa
terbeestjestent laat een mooie afspiegeling zien van het onderwater
leven. Hoe langer het festival duurt, hoe voller het aquarium. In totaal 
zijn maar liefst elf vissoorten gevangen, waaronder riviergondel, pos, 
baars, driedoornige stekelbaars, giebel en blankvoorn. Er zwemmen 
ook talloze waterdieren, zoals bootsmannetjes, libellenlarven, jufferlar
ven, staafwantsen en waterschorpioenen. De felste rover: de geelge
rande watertor. Met hun stevige kaken grijpen ze alles wat in de buurt 
komt, zelfs kleine vissen en salamanders. Toch niet echt relaxed voor 
waterbeesten, zo’n aquarium. 

Zuidlaardermeer: troebel én kraakhelder
Voor snorkelliefhebbers valt in het Zuidlaardermeer weinig te beleven. 
Ze zien geen hand voor hun ogen. In de donkere onderwaterwereld 
zorgt het zonlicht voor vage beelden. Langs de kant groeien waterle
lies, die zo snel mogelijk met hun bladeren de oppervlakte opzoeken. 
Oorzaak van de troebele wereld: het continu opwoelen van de water
bodem. Door de wind, maar ook door de vele brasems, die met hun 
gewroet in de bodem het water troebel maken en waterplanten geen 
kans geven. Brasems heersen in het meer. Rond negentig procent 
van het visbestand bestaat uit deze vissen. Bij de oever valt gelukkig 
al iets meer te zien: vooral rietstengels onder water. In de luwte, in de 
door Het Groninger Landschap aangelegde inhammen, openbaart 
zich een totaal andere waterwereld. Daar staat helder water, bar
stensvol waterplanten. Het jonge rietland doet het waterleven goed. 

Er zwemmen talloze vissoorten, waaronder kleine modderkruipers, 
karpers en windes. Zelfs snoeken, die daar tenminste wél hun prooien 
onder water kunnen vinden. Ook otters, reigers en roerdompen profi
teren als zichtjagers van het heldere water.

Oldambtmeer: omslag naar troebel
Wie nu in het Oldambtmeer onder water kijkt en weet hoe de water
wereld er een paar jaar geleden uitzag, zal schrikken. Het water oogt 
opeens troebel, terwijl het eerder zo kraakhelder was. Wat is hier 
gebeurd? Meer dan tien jaar geleden draaide onze koningin de kraan 
open: het meer vulde zich met schoon voorgezuiverd water, zonder 
fosfaten en algen. De waterkwaliteit was uitzonderlijk. Bijna on
Nederlands. Op veel plekken was de bodem met gemak te zien. Het 
zonlicht deed de waterplanten goed. Smalle waterpest, kranswieren, 
fonteinkruiden: ze namen grote delen van het meer in bezit. Ook de 
zuidwestzijde, dat in eigendom is van Het Groninger Landschap. Het 
waterleven floreerde, maar watersporters ondervonden de keerzijde: 
de planten kwamen vast te zitten in hun schroeven. Om de planten
groei in toom te houden, liet de gemeente de waterbodem intensief 
maaien met twee maaiverzamelboten. Wellicht iets te fanatiek. De 
overlast is flink afgenomen, maar het meer sloeg om: het water werd 
ineens troebel. De voor Nederland unieke waterwereld met schoon en 
helder water lijkt voor altijd verdwenen. 

dollard: dikke laag slib
Even lekker het water in bij Nieuwe Statenzijl is geen feest. In de 
Dollard strekt zich bij eb een eindeloze modderige vlakte uit. Diepe, 
kronkelende kreken doorsnijden de glinsterende slikvlakte. Wie de 
Dollard betreedt, zakt diep weg in het slib. Bij vloed valt onder water 
nagenoeg niets te zien, louter een overdaad aan slib. Het waterleven 
lijdt sterk onder het zwevend slib. ’s Zomers dreigt zelfs zuurstofloos
heid, maar dan nog: dood is het er niet. Wie op de tast zoekt, vindt 
– de naam zegt het al – slijkgarnalen, die met hun gegraaf en gehark 
het slib loswoelen. Maar ook een enkele zeenaald, rivierprik en schol. 
Op de slikplaten krioelt het bovendien van de ééncellige kiezelwieren. 
Toch kan het waterleven sterk verbeteren. Samen met bedrijven en 
overheden maakt Het Groninger Landschap zich sterk om het overtol
lige slib uit het water te halen. Dat is hard nodig. Het verminderen van 
slib zal het estuarium nieuw leven inblazen. 

Pijlkruid
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Kijken op het Oldambtmeer? Kom kanovaren en picknicken 
op 24 juni 2017, 10.00 uur - 13.30 uur 
(zie voor meer info: www.groningerlandschap.nl) 
Locatie: Jachthaven Midwolda, Strandweg, Midwolda.

Varen over het Zuidlaardermeer, vanaf De Leine, 
Meerweg 62a, Kropswolde op 22 en 29 juni: 19.30 uur - 
21.00 uur en op 9 augustus en 13 september: 14.00 uur - 
15.30 uur (zie voor meer info: www.groningerlandschap.nl)

Wat leeft er in de sloot? (Jeugdactiviteit) Bezoekerscentrum 
Reitdiep, Wolddijk 103, Groningen. 10 juni, 9 juli, 13 augustus, 
2 en 24 september: 14.00 uur - 16.00 uur.

Er op uit!

Het lijkt erop dat het Zuidlaardermeer ge
staag verandert in een paradijs voor otters en 
andere viseters. Dat blijkt wel uit de beelden 
die de wildcamera’s van medewerker natuur
beheer Alwin Hut de afgelopen jaren hebben 
gevangen. “Sinds de eerste waarneming 
van een otter op het meer in 2012, is er veel 
veranderd”, zegt Hut. “Die otter vertrok weer. 
Het duurde toen tot 2015 voor de eerste 
otters werden uitgezet: drie verweesde die
ren.” Een jaar later verschenen er heuglijke 
beelden op de wildcamera. Hut: “Eén van de 
uitgezette otters bleek met een bezoekende 
otter te hebben gepaard. Vorig jaar zagen we 
de eerste jonge otters die uitbundig voor de 
camera aan het spelen waren.”
Hut bladert op zijn computer door een ver
zameling camerabeelden: otters die spelen, 
een otter met vis, otters naast een zelf gefa
briceerde modderglijbaan. Het is duidelijk dat 
het Zuidlaardermeer thuis is geworden voor 
een gezonde otterpopulatie. 

Helder water
Otters zijn zichtjagers. Ze zoomen in op een 
vis en volgen deze behendig tot het moment 

dat ze kunnen toeslaan. Dat gaat het beste in 
helder water. Hut: “Het afplaggen van droge 
oevers aan de westzijde van het meer heeft 
een uitstekend leefgebied opgeleverd voor 
de otters. Bebossing en droge rietvelden zijn 
vervangen door riet dat in het water groeit. 
Door het gebied lopen geultjes en er zijn 
poeltjes gegraven waar vis kan paaien en 
opgroeien en waar otters kunnen jagen. 
Door de werkzaamheden zijn er plekken 
bijgekomen waar veel waterplanten groeien. 
Voor een ander waterzoogdier is dat goed 
nieuws. De bevers van het Zuidlaardermeer 
doen zich graag tegoed aan die planten.”
Met het helderder worden van het water, ver
andert het leven onder water. “Een verlaging 
van het fosfaatgehalte in het binnenwater, 
betekent dat het water voedselarmer en 
helderder wordt”, zegt Albert Jan Scheper, 
beleidsmedewerker bij Hengelsportfedera
tie Groningen Drenthe. “Daardoor gaat de 
biomassa omlaag en verandert de vispo
pulatie. Het water wordt minder geschikt 
voor soorten die hun voedsel zoeken in het 
bodemslib, zoals de brasem en roofvissen 
die het goed doen in troebel water, zoals de 

snoekbaars. Door de veranderende omstan
digheden in het meer, moet laatstgenoemde 
soort het veld ruimen voor de snoek, een 
snellere zichtjager die baat heeft bij helder 
water. Witvissen als de ruisvoorn en de winde 
hebben ook baat bij helder, plantenrijk water. 
Zij foerageren in de hogere waterlagen.” 

Eigen territorium
Met deze veranderingen van de waterkwali
teit wordt het Zuidlaardermeer steeds meer 
een ideale plek voor een otterpopulatie. Ze 
vinden er een goede visstand, helder water 
en volop plek om te schuilen en te spelen. 
“En net zo belangrijk”, zegt Hut, “het Zuidlaar
dermeer was beschikbaar. Zet je otters uit in 
het territorium van soortgenoten, dan wordt 
het knokken en is het onherroepelijk dat één 
van de otters een andere plek moet zoeken. 
Met het drukke wegennet dat wij in Nederland 
hebben, is het risico van een verkeersongeval 
dan groot. Het Zuidlaardermeer was daarom 
een ideale plek voor een nieuwe populatie, 
omdat de territoria nog niet waren bezet. Op 
het Leekstermeer en de Onlanden leven al 
otters. Het Zuidlaardermeer is nu ook klaar 

Gewone zeehond
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Schoon water voor zwemmende 
     zoogdieren

“De zeehond is flexibeler in zijn voedselkeuze dan de otter”

Het leven onder water heeft een direct effect op de zoogdieren 
die in en rond het water leven. de dollard, het wad en het 
Zuidlaardermeer zijn daar mooie voorbeelden van. Een kijkje naar 
het verband tussen het waterleven in zoet en zout en de manier 
waarop Groningse zeehonden en otters daar gebruik van maken.  



 

    

Sloot.

Bij ons thuis aan de muur hing een schoteltje met de tekst: “Vissers en jagers zijn vrouwen
plagers”. 
De officiële verklaring voor de uitdrukking luidt dat vissers en jagers niet goed voor hun 
huis gezin zouden zorgen omdat ze altijd weg zijn. Je zou ook kunnen denken: vissers en 
jagers halen eten in huis, daar héb je tenminste wat aan als vrouw. Of: vissers en jagers zijn 
lekker vaak en lang weg, je hebt er niks geen last van als vrouw. 
Het bordje kwam uit de tijd dat vissers en jagers mannen waren. Tegenwoordig rukken de 
vrouwelijke vissers op. Zo heb ik onlangs zelf een hele dikke snoek gevangen. Echt, zooooo 
groot! Het gebeurde bij een boerensloot. Zo’n fijne ouderwetse royale sloot die krioelt van het 
leven, met kikkers en stekelbaarsjes, libelles, munt en vergeetmijnietjes. In die sloot dus sloeg 
ik de enorme snoek aan de haak. Maar, wel per ongeluk. Ik had voor de gezelligheid een stukje 
brood aan een piepklein haakje gedaan en verwachtte hooguit een voorntje, maar stond toen 
opeens tot mijn verbijstering oog in oog met de Rover der Rovers. 
Rara hoe kon dit gebeuren?
Het zou kunnen dat ik een natuurlijk vistalent heb meegekregen. Onze vader was dol op 
vissen. Vissen in de Lauwers was voor hem het allermooist. Het was er volgens hem zo schit
terend dat hij ook blij was als hij een keer niks ving. Zo vertelde hij graag over die keer dat hij 
Woep! Woep! hoorde. Het geluid zwol aan: Woep! Woep! En toen vloog een imposante groep 
wilde zwanen rakelings over hem heen. Tot op de dag van vandaag zeggen mijn broer en ik 
Woep! Woep! bij het zien van overvliegende zwanen.
Weet u het ondertussen al van de snoek? Ik zelf stond voor een raadsel. In mijn kennissenkring 
wist ook niemand hoe dit kon. Kunnen snoeken vegetarisch zijn? De haai van de zoete wateren 
aan de tofu? 
Een leerling van de school waar ik werk legde ik het raadsel ook voor. Hij doet zelf niks anders 
dan vissen. Hij lachte meteen schamper: Weet je dat niet?? (Hij zei nog net niet ‘Sukkel!’). Toen 
zei hij verveeld: Voorntje pakt het brood, snoek komt langs en pakt het voorntje. Dûûûûh!
Ik geef hem binnenkort het schoteltje kado denk ik. Voor zijn toekomstige vrouw.....
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voor een eigen populatie. De inspanningen 
om de waterkwaliteit en oeverzone te verbe
teren, maakt dat ze er nu alles vinden wat ze 
nodig hebben.”

Flexibele zeehond
“Waar otters zeer specifiek zijn in de vis die 
zij eten, zijn zeehonden een stuk flexibeler”, 
zegt Arnout de Vries, Wildlife Manager bij 
Stichting Zeehondencentrum Pieterburen. 
“Zou een otter uit deze regio in het zoute 
water terecht komen, dan zou hij grote 
problemen ondervinden bij het vinden van 
voedsel. Zeehonden trekken daarentegen 
soms andere wateren op, zoals het zoete 
water van rivieren. Ze zijn ver landinwaarts, 
tot aan Nijkerk en Arnhem waargenomen. In 
het zoete water hebben ze geen problemen 
met het verschalken van een snoekbaarsje 
of een andere zoetwatervis en ze weten 
de omstandigheden goed uit te buiten. Zo 
maken zeehonden in het IJsselmeer handig 
gebruik van de schuiven in de Afsluitdijk. Als 
er zoutwater wordt binnengelaten, liggen ze 
te wachten op de zeevissen die als gemak
kelijk maaltje het zoete water instromen. Het 
zijn inventieve dieren.”

Jagen op de Noordzee
Hoewel ze geen enkel probleem hebben 
om over te schakelen van zoutwatervis naar 
een maaltje in het zoete water, is een aantal 
plekken niet populair als jachtgebied voor 
zeehonden. De Dollard en de Waddenzee 
worden door jagende zeehonden nauwelijks 

benut of zelfs overgeslagen. En dat terwijl 
de Waddenzee een geliefde rustplek is voor 
zeehonden en de Dollard een vaste stek is 
om zeehondenpups te werpen en te zogen. 
Is het water niet schoon genoeg en zorgt dat 
voor een lagere visstand? De Vries: “Dat is 
niet zeker. Er wordt door IMARES onderzoek 
naar gedaan, maar definitieve resultaten zijn 
er nog niet. Misschien staat het aanbod in 
deze gebieden de zeehonden niet aan, of 
is het zo karig dat het te veel energie kost 
om genoeg bij elkaar te scharrelen. Het is 
dan misschien voordeliger om de favoriete 
jachtgronden in de Noordzee op te  zoeken. 
 Zeehonden zijn erop gebouwd grote af
standen af te leggen, dus een tocht naar 
de Noordzee vanuit de Dollard levert geen 
problemen op.”

Noodgedwongen op dieet
Zeehonden zijn honkvast als het om de 
plekken gaat waar ze hun pups werpen 
en zogen. De Vries: “Je kunt er de klok net 
niet op gelijk zetten, maar ieder jaar rond 
dezelfde tijd zoeken zeehonden hun vaste 
plek op om voor nageslacht te zorgen. De 
Dollard is zo’n plek. Voor de zeehondenmoe
ders betekent het dat zij tijdens de eerste 
periode na de geboorte van de pup of pups, 
noodgedwongen op dieet gaan. Het werpen 
en de zoogtijd vreet energie en ze heeft haar 
aandacht nodig voor de nog zwakke pup, die 
niet de lange tocht kan ondernemen naar het 
jachtgebied. Pas als de pups groot genoeg 
zijn om zelf op pad te gaan, kunnen ook de 
moeders weer op jacht. In de Dollard rusten 
ze, maar ze zoeken er niet naar voedsel.”
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4 juni 2017, 11.30 uur - 17.00 uur 
Met het passagiersschip MS Noordster varen we naar de zandplaat Hond en vallen droog. 
Het is indrukwekkend om vanaf deze weidse zandplaat de twee verschillende kanten van 
de Eems te bekijken, de industrie aan de ene kant en de flora en fauna aan de andere 
kant. We ontdekken ook welke dieren er allemaal onder het wateroppervlak leven. 
Kosten: Beschermers: € 35,00, nietbeschermers: € 45,00, kind tot 12 jaar: € 25,00  
Aanmelding kan alleen via: www.waddenvereniging.nl
Locatie: Haven van Termunterzijl, Plankpad 7, Termunterzijl.

Grensverleggende vaar- en wadloopexcursie 
i.s.m. Waddenvereniging
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GOLDEN RAAND 06

Haaientanden zoeken, braakballen 
pluizen, waterbeestjes vangen en 
insectenhotels maken: er is weer van alles 
te doen tijdens het Hunzefestival op 
zaterdag 24 en zondag 25 juni, bij het 
bezoekerscentrum Reitdiep in Noorder-
hoogebrug. Een weekend met veel 
natuurplezier en spannende activiteiten. 

Jullie komen toch ook?! En neem je 
vrienden en ouders mee.

Stoer, avontuurlijk en actie. Dat heeft het 
Hunzefestival te bieden. Overleven in de 
natuur door je eigen brood te bakken, 
over touwbruggen te lopen en door 
dieren in het donker te herkennen? 
Tijdens dit festival maak je het allemaal 
mee. In het bezoekerscentrum gaan we 
werken aan de Hunze de oude rivier die 
vanuit Drenthe via de stad uitkomt in het 
waddengebied. We gaan een beverburcht 
bouwen, bevers en ijsvogels maken. 
Allemaal komen dus, op zaterdag 24 en 
zondag 25 juni.

Een greep uit de vele natuur-activiteiten 
tijdens het Hunzefestival: 
• vis waterbeesten uit de sloot 
• uilenballen uitpluizen 
 en zie wat de uil gegeten heeft
• vind de fossiele haaientanden
• bak je eigen brood
• geniet van de demonstratie 
 schapen drijven
• melk de nepkoe
• struin over de culturele markt 
 met streekproducten
• zie een imker aan het werk 
 met zijn bijenvolk
• ontdek de nachtdierentent
• bewonder de biggetjes
• Priegelen met lege larvehuidjes 
 van libellen
• ga slootje springen met Scouting 
 (neem droge kleren mee!)
• en nog veel meer …

Meer informatie
Bezoekerscentrum Reitdiep ligt aan de 
Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug, 
vlakbij de stad Groningen. Kijk voor meer 
informatie over Het Groninger Landschap 
op www.groningerlandschap.nl.
Honden zijn i.v.m. het aanwezig vee niet 
toegestaan.

Van 11.00 uur tot 17.00 uur

Zaterdag 24 en zondag 25 juni

Hunzefestival
Kom naar Het Groninger Landschap 
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‘Mien Grunneger Laand’ is een 
nieuwe rubriek in de Golden 
Raand 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. Wellicht 
plaatsen we de column. We 
nemen dan contact met u op. 

MIEN GRUNNEGER LAAND

Oosterpolder

Hoewel ik alweer vierendertig jaar weg ben uit de provincie Groningen zal ik het 
Groninger landschap altijd blijven missen. Ook al ben ik gewend aan en verwend met 
de prachtige gevarieerde landschappen rondom eerst Apeldoorn en nu Nijmegen, deze 
halen het gewoonweg niet bij de uitstraling van het Groninger  landschap. 
Jarenlang heb ik getreind tussen Apeldoorn (later Nijmegen) en de stad Groningen, waar 
mijn ouders nog woonden. Nadat mijn vader in 1993 overleed, is hij in stilte uitgestrooid 
op het terrein van de Eendenkooi in Haren. Zeventien jaar later ben ik toch een keer in 
Haren uitgestapt om een kijkje te nemen bij het terrein van de Eendenkooi. Bij het terrein 
was niet zoveel te zien; een hek met herinneringsplaatjes en foto’s. Daar was voor mij 
verder niets te halen. Dan maar een rondje er omheen door de Oosterpolder. Het was 
die dag en de dagen ervoor vreselijk nat geweest. Mijn gewone schoenen waren totaal 
ongeschikt voor het drassige terrein. Maar wat was het daar onverwacht mooi en de 
moeite van doorweekte sokken en schoenen waard. Prachtig ruig en aan de zijkanten 
weids. En toen ik ook nog bij een vogelkijkwand uitkwam werd ik helemaal blij. Mijn vader 
‘lag’ omringd door de door zijn dochter o zo geliefde natuur.
In 2014 mocht ik de as van mijn moeder op het terrein van de Eendenkooi uitstrooien. 
Toen ik een datum afsprak zei de medewerker van het crematorium: “Ik zou het in de 
lente doen, dan is het daar prachtig en zingen de vogels volop!”. Maar opnieuw kwam 
het met bakken uit de lucht. Samen met een vriendin heb ik, deze keer gewapend met 
regenjas, -broek en -laarzen, zelf een plek mogen uitkiezen voor de verstrooiing van 
de as van mijn moeder: onder een omgevallen boom ‘met uitzicht’. Toen we hierna een 
rondje in de Oosterpolder liepen was ik opnieuw onder de indruk van dit relatief kleine 
stukje natuur. Zelfs in de stromende regen de moeite waard, maar deze keer gelukkig aan 
het eind van de wandeling toch verslagen door de zon!
De Oosterpolder is daardoor speciaal voor mij. Het was ook voor mij de reden om lid te 
worden van Het Groninger Landschap ook al woon ik nu in Gelderland. Mijn bedankje dat 
dit prachtige terrein van de Oosterpolder de laatste rustplaats van mijn ouders omringt. 
Hoewel de treinritjes een stuk minder zijn geworden, gaat mijn hoofd nog altijd even 
richting Oosterpolder als ik met de trein langs Haren rijd.

Marijke van der Laan
Nijmegen

Kom naar Het Groninger Landschap

Hunzefestival
Zaterdag 24 en zondag 25 juni
Van 11.00 uur tot 17.00 uur

Haaientanden zoeken, braakballen 
pluizen, waterbeestjes vangen en 
insectenhotels maken: er is weer van 
alles te doen tijdens het Hunzefestival 
op zaterdag 24 en zondag 25 juni, bij 
het bezoekerscentrum Reitdiep in 
Noorderhoogebrug. Een weekend 
met veel natuurplezier en spannende 
activiteiten. 

Jullie komen toch ook?! En neem je 
vrienden en ouders mee.

Stoer, avontuurlijk en actie. Dat heeft het 
Hunzefestival te bieden. Overleven in de 
natuur door je eigen brood te bakken, 
over touwbruggen te lopen en door 
dieren in het donker te herkennen? 
Tijdens dit festival maak je het allemaal 
mee. In het bezoekerscentrum gaan 
we werken aan de Hunze, de oude 
rivier die vanuit Drenthe via de stad 
uitkomt in het waddengebied. We gaan 
een beverburcht bouwen, bevers en 
ijsvogels maken. Allemaal komen dus, op 
zaterdag 24 en zondag 25 juni.

Een greep uit de vele natuur-activiteiten 
tijdens het Hunzefestival: 
• vis waterbeesten uit de sloot 
• uilenballen uitpluizen  

en zie wat de uil gegeten heeft
• vind de fossiele haaientanden
• bak je eigen brood
• geniet van de demonstratie  

schapen drijven
• melk de nepkoe
• struin over de culturele markt  

met streekproducten
• zie een imker aan het werk  

met zijn bijenvolk
• ontdek de nachtdierentent
• bewonder de biggetjes
• priegelen met lege larvehuidjes  

van libellen
• ga slootje springen met Scouting  

(neem droge kleren mee!)
• en nog veel meer …

Meer informatie
Bezoekerscentrum Reitdiep ligt aan 
de Wolddijk 103 in Noorderhoogebrug, 
vlakbij de stad Groningen. Kijk voor meer 
informatie over Het Groninger Landschap 
op www.groningerlandschap.nl.
Honden zijn i.v.m. het aanwezige vee 
niet toegestaan.



Arwin Neerhof (15) is jeugdboswachter van Het  Groninger 
Landschap. Vorig jaar gaf hij zich, samen met zijn tweelingbroer 
en tien andere jongeren, op voor het jeugdnatuurkamp in de Let
telberterpetten. Hij vond het echt te gek. “Heel leuk en gezellig. 
Rick, mijn excursieleider, wist erg veel van wat in de sloot leeft. 
Van vissen, kikkers, waterkevers. Alles eigenlijk.” Het introduc
tiekamp was voor Arwin de aftrap voor meerdere JNMkampen. 
Samen met zijn tweelingbroer Nanco bezocht hij een wadkamp 
op Terschelling en een herfstkamp op Schiermonnikoog. “Dit 
jaar ga ik weer naar beide  kampen. Tijdens het Hunzefestival 
help ik nu als jeugdboswachter en als JNMvrijwilliger mee.”

Speciaal voor de jonge lezers van de Golden Raad organiseert 
de JNM – jongeren in de natuur een jeugdnatuurkamp in de 
Lettelberterpetten. Lezers van 11 tot 15 jaar zijn in het week-
einde van 30 juni tot 2 juli van harte welkom. Om vogels te 
spotten, waterdieren te zoeken, libellen en vlinders te vangen 
en andere natuuravonturen mee te maken. 

Marit Postma (22), organisator van het jeugdnatuurkamp, 
heeft er zin in.  De JNM – jongeren in de natuur organiseert 
het voor de vierde keer. “Vorige kampen waren een groot 
succes. Meteen op zomerkamp vinden kinderen soms eng. 
Dit kamp biedt een korte introductie. De deelnemers slapen 
in tenten. We kamperen op een grasveld bij de schuur van 
Het Groninger Landschap. ’s Avonds koken we zelf, iedereen 
helpt mee. Overdag gaan we op excursie. Dan zoeken we met 
schepnetten waterbeesten, vangen we vlinders en libellen en 
spotten we moerasvogels. Misschien zien we roerdompen. Of 
nog beter: otters. ’s Avonds spelen we een kennismakings- en 
een nachtspel.” Wie zich opgeeft, krijgt een kampfolder met 
informatie toegestuurd. Opgeven kan bij Marit Postma (06 
38284380), via de site www.jnm.nl of bij de stand van JNM – 
jongeren in de natuur op het Hunzefestival. Voor vragen: bel 

haar of schiet haar tijdens het Hunzefestival aan.

Ga mee: jeugdnatuurkamp 
in Lettelberterpetten

 

    

Sterre (13) en Fleur (12) van IerSel, noor van den Berg (12)
  EnnEmaborg, midwoldErbos
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“We zijn vooral jeugdboswachter om de Konikpaarden. Er 
lopen wel meer jeugdboswachters in dit bos. Die letten ook 
op allerlei andere dingen zoals de vogels, kapotte hekken 
en rasters of mensen die hun hond niet aan de lijn hebben. 
Daar letten wij ook wel een beetje op, maar wij kijken vooral 
naar de paarden. We houden heel veel van paarden en deze 
zijn wild! Dat is toch mooi? We lopen om de week een rondje 
door het bos om naar ze te kijken. Het is heel bijzonder om 
te zien hoe deze wilde paarden zich in de natuur gedragen, 
en in een kudde. We tellen de paarden, kijken of ze 
ver wondingen hebben of dat er misschien een veulentje is 
geboren. 
Mijn vader tipte ons voor het jeugdbos
wachterschap, die zag een oproep voor 
jeugdboswachter bij één van de festivals 
van Het Groninger Landschap en het leek 
ons direct leuk, zeker omdat hier Koniks 
rondlopen. We zijn nog maar een maandje 
jeugdboswachter, maar we vinden het heel 
leuk. Onze ouders rijden om de week naar 
Midwolda en ook voor hen is dat leuk want 
we houden allemaal heel erg van de natuur.” 
Fleur: “Later wil ik zeker iets met het 
bos gaan doen. Boswachter worden is een 
mogelijkheid”. Sterre: “Ik twijfel tussen boswachter, actrice 
en astronaut. Ach wat! Gewoon alle drie!”  Noor: “Ik weet het 
nog niet zeker. Voor nu is het gewoon heel leuk.” 
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Bericht van de jeugdBoswachters
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Tijdens een vogelles op de Dom Helder 
Camaraschool in Beijum zag ik een leerling 
gevaarlijk hoog in de gordijnen klimmen. 
Vragend keek ik naar de juf die mij gelijk 
geruststelde: ‘We hebben daar een gevoels
meter hangen waar leerlingen met een 
knijper aangeven hoe ze zich op dat moment 
voelen. Onderin geef je aan of je boos of 
teleurgesteld bent. Bovenin als je je fantas
tisch voelt’. Wauw, deze leerling vertelde 
dus dat hij zich méér dan fantastisch voelde. 
Mooi zo’n systeem om leerlingen bewust 
te maken van hun eigen gevoel en dat van 
hun medeleerlingen. Door dat zo te laten 
blijken gaf hij mij ook een fantastisch gevoel. 
Misschien moeten we zo’n gevoelsmeter op 
meer plekken invoeren…! Meer dan fantas
tisch voel ik me ook op het Hunzefestival in 
het laatste weekend van juni. Wat zes jaar 
geleden begon als het Midzomerfestival is 
uitgegroeid tot het grootste natuurdoespek
takel in Nederland. Duizenden kinderen 
genieten van de mooiste natuurmomenten.
Als ik les geef vraag ik altijd wie er naar 
het festival is geweest. Op de Dom Helder 
Camara school was dat de helft van de klas! 
Op scholen in Adorp, Sauwerd en Garnwerd 
is dat soms zelfs de hele klas! Duizenden 
minibotjes – muizenkaakjes, fossiele 
haaientanden  worden gevonden, met netten 
worden waterbeestjes gevangen of je steekt 
met een touwbrug de sloot over. Dat laatste 
gaat nogal eens mis, en als ik daar in de klas 
naar vraag dan krijg ik de mooiste verhalen 
over hoe ze daar geheel bemodderd vandaan 
kwamen. Soms tot ontsteltenis van de ouders. 
Om die laatsten toch enigszins tegemoet 
te komen, leggen onze vrijwilligers dit jaar 
een echte buitendouche aan. Nu alleen nog 
de droge kleren niet vergeten! Dus ga mee 
met je kinderen en kleinkinderen op 24 en 
25 juni, want ja, je bent zelf ook van harte 
welkom... tot dan!

COLuMN: MICHEL VAN ROON 
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Jeugdnatuurkamp JNM 
30 juni - 2 juli 2017  
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Op zomerkamp met JNM – jongeren in de natuur

WADKAMP TERSCHELLING (7-12 augustus en 14-19 augustus)
Snorkelen in zee, struinen over het strand, zoeken naar schelpen: wadkampen 
zijn legendarisch. Overdag lekker op excursies, ’s avonds avondspellen. De 
twee wadkampen zijn voor kinderen van 11 tot 14 jaar. Zeer geschikt als eerste 
JNMkamp. 
VLIE III OP VLIELAND (22-27 augustus)
Zin in zomer, vogels en een eiland: kom dan naar Vlie III op Vlieland. Echt een 
kamp voor vogelaars. Lekker chillen en zeevogels kijken. 
ZOMERKAMP VELUWE (14-19 augustus)
Tijdens dit zomerkamp komen alle natuurfacetten aan bod. Vogels, vleermui
zen, insecten, dagvlinders, amfibieën, reptielen: we zien het allemaal op de 
Veluwe. Speciaal geschikt voor jonge deelnemers.
Bekijk het overzicht van zomerkampen op www.jnm.nl

AANRAdERS
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Geïnteresseerd in de functie van molengids? Neem dan contact 
op met Siemie Zandvliet, s.zandvliet@groningerlandschap.nl of 
bel naar Het Groninger Landschap: 050-3135901

Bezoek de molen!
Wil je een bezoek aan een molen brengen: in de zomermaanden zijn de molens van 
het Groninger Landschap vrijwel altijd in de weekenden geopend. Check daarvoor de 
informatie op de website: www.groningerlandschap.nl
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Om de zaterdag is pel en korenmolen Ceres voor het publiek ge
opend en als de wind goed is, draait de molen ook. Fietsers, wande
laars, toeristen, veel Duitsers en Engelsen, familie van dorpsbewoners, 
het is druk, zo’n zaterdag in Ceres. Silvy en haar collega’s vertellen 
het publiek alles over de molen, de werking, de geschiedenis. “Dit 
is een uitzonderlijke molen. Hij staat namelijk op stiepen. Verreweg 
de meeste molens zijn gebouwd vanaf de grond. Onze molen is wel 
afgewerkt met hout, maar als je de onderste planken eraf haalt, kun je 
er zo onderdoor tijgeren. Wat ik ook zo mooi vind van molen Ceres, is 
dat alles authentiek is. De molen ademt geschiedenis. Ik vind vooral 
de overleveringsverhalen over de molen mooi. Wat was de rol van de 
molen voor het dorp Spijk? Wat gebeurde er vroeger op de molen? 
Welke mooie verhalen zijn er over te vertellen? Ik vind dat prachtig. 
We zien ook vaak inwoners van Spijk zelf op bezoek komen en een 
aantal van hen weet dan verhalen te vertellen over vroeger die ik nog 
niet kende! Hartstikke leuk. Daar leer ik veel van.”

Fascinerend!
“Mijn man besmette me eigenlijk met het ‘molenvirus’. Hij was ooit op 
een bijeenkomst waar gevraagd werd om vrijwilligers voor de molen 
en kwam heel enthousiast thuis. Ik ben toen eens gaan kijken bij de 
poldermolen in de Eemshaven. Molenaar Ida Wieringa kon daar zo vol 
vuur vertellen tijdens de rondleiding…ja, eigenlijk kreeg ik daar die ‘tik 
van de molen’, denk ik. Een heel rare ervaring. Ik werd enthousiaster 
dan mijn man. En hij is hier nu molenaar in opleiding! Eerst wilde ik 
ook molenaar worden, maar fysiek is dat voor mij toch te zwaar. Jam
mer! Maar molengids komt er dicht bij en ik vind het nu minstens zo’n 

mooie functie! Ik heb er drie maanden lang, elke week een avond in 
het Molenhuis in Groningen een cursus voor gevolgd. Ik leerde prak
tische zaken over hoe je praat voor een groep, de techniek en trucs, 
maar ik leerde ook alles over de techniek van de molen, hoe maalste
nen werken en leerde alles over de soorten molens die we hebben. 
Zo’n molen is een historisch iets, een kolossaal gebouw en om nu in 
2017 te laten zien hoe het allemaal vroeger in zijn werk ging, hoe zo’n 
product ontstaat, zonder stroom, dat is fascinerend! Het is vooral leuk 
als kinderen, schoolklassen langskomen. Ik laat ze het meel voelen. Er 
zijn er bij die niet eens weten dat dát de basis is om pannenkoeken en 
brood te maken. Ik zie ze soms totaal verward de molen uitlopen. Ook 
de school hier in Spijk hebben we bezocht. Eerst zijn we op school 
geweest om de molen in het klein te laten zien. Daarna mochten ze 
langs komen op de molen zelf. Hadden ze allemaal extra kennis over 
Ceres gegoogled! Ze wisten precies dat Ceres de godin van de land
bouw was. Ze stelden me vragen waarvan ze het antwoord allang op 
internet hadden opgezocht. Kijk, dan heb je nog eens een betrokken 
enthousiast publiek. Ik vind dat prachtig! Dat soort dingen maakt het 
vak van molengids zo mooi. Ik kan het iedereen met een passie voor 
molens aanraden.”

De 3 molengidsen 
van molen Ceres

Na een aantal moeizame jaren draait de 
gerestaureerde molen Ceres in Spijk weer volop. 
Er werkt een enthousiast team vrijwilligers, 
waar onder drie molengidsen. Silvy Veerma is 
één van hen. “Het mooiste is dat veel bezoekers 
ook mij nog van alles kunnen leren over de 
geschiedenis van deze molen.”

   

Gids voor ‘de Godin van de landbouw’

Het verhaal van de molen vertellen aan een 
kind is heel andere koek dan het verhaal 
vertellen voor volwassenen, zegt Casper. “We 
hebben in Eenrum de expositie van Laand tot 
Stoet. Het is een algemeen verhaal en voor 
volwassenen heel leuk, maar voor kinderen 
werkt dat niet. Voor kinderen vertel ik een 
heel ander verhaal. Veel praktischer, beel
dender. Bijvoorbeeld: je moet zeilen opspan
nen op de wieken. Hoe werkt dat? Hoe ‘vang’ 
je de wind? Voor kinderen moet je beleving 
brengen in het vak van molenaar. Dat ze 
leren hoe stoer zo’n molen is. Kinderen zijn 
eigenlijk altijd geïnteresseerd in molens. 
Die hebben een intrinsieke gretigheid om 
die molen te leren kennen. Die hoef je niet 
te motiveren. Waar dat aan ligt weet ik niet, 
maar ik hoor het van ouders en grootouders 
als ze langskomen: hun kind zag de wieken 
draaien en wilde er met alle geweld naar toe! 
Dáár worden kinderen enthousiast van denk 
ik: het bewegen van de wieken, het vrolijke, 
de vorm van de molen…ik heb nog nooit een 
kind meegemaakt die er bang voor is. Ze 
sjouwen zo naar binnen! Wel onder begelei
ding natuurlijk.”  

Casper – in het dagelijks leven grafisch vorm
gever  besloot een programma te maken 
specifiek voor kinderen. Het is een boekje 
vol feiten en weetjes en met dertig vragen 
en opdrachten. “Die kan een kind zelf, onder 
begeleiding en samen met ouders, door de 
molen heen uitvoeren. Als ze alle opdrachten 
hebben opgelost en de ‘geheime molencode’ 
hebben gekraakt, worden ze officieel – met 
diploma – benoemd tot jeugdmolenaar van 
molen de Lelie. Da’s een beloning voor hun 
harde werk. Ze vinden het hartstikke leuk en 

je staat er versteld van hoeveel details ze in 
zich hebben opgenomen na het doen van die 
opdrachtjes. Als ze hier weggaan, hebben ze 
een topdag gehad. Dat geldt overigens ook 

de Lelie leidt ‘jeugdmolenaars’ op 

Molenaar Casper Meinders van molen de Lelie in Eenrum heeft het 
afgelopen jaar een molenprogramma voor de jeugd ontwikkeld, 
waarmee kinderen op speelse wijze de molen van top tot teen leren 
kennen. Het is een enorm succes. “In drie maanden tijd hebben 
we ruim 70 diploma’s aan kinderen uitgedeeld. dat is echt veel. En 
ze krijgen dat diploma niet voor niks. Ze moeten er echt voor aan 
de bak”. Het Groninger Landschap wil het programma nu verder 
uitrollen, bij de Nieberter molen en de Widde Meuln in Ten Boer.

voor de ouders en grootouders. Sommigen 
van hen zie ik snel daarna nog eens langsko
men, maar dan met andere kleinkinderen… 
geweldig toch?”

Casper Meinders met één 
van de jeugdmolenaars



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

We willen de restauratie graag nog dit jaar 
afronden. De openstelling van de toren wordt 
begeleid door vrijwilligers van Het Groninger 
Landschap. Mensen die altijd al ‘luchtwach
ter’ hadden willen worden, kunnen zich bij 
Het Groninger Landschap melden.

Help mee de luchtwachttoren  
in Warfhuizen te herstellen

We willen samen met de Stichting Lucht
wachttoren 701 Warfhuizen de luchtwacht
toren in oude staat herstellen, van buiten én 
binnen! Dan stellen we het open voor publiek 
en bezoekers en vertellen de verhalen die 
achter deze markante toren schuil gaan. Maar 
voor het behoud en de restauratie is geld 
nodig. Met dit geld kunnen we de oorspron
kelijke elementen als observatiestatief, borst
wering, vaste banken, klaptafel en schuilnis 
terugbrengen. Boven in de toren wordt een 
replica plottafel geplaatst. Dat is één van de 
belangrijkste onderdelen. Het moet met de 
hand worden nagemaakt en zal herkenning 
van de wijde omgeving van de toren mogelijk 
maken. 

Help mee dit te realiseren! Door vele giften 
hebben we al een mooi bedrag bij elkaar, 
maar er is nog zo’n 10.000 euro nodig.

Ga naar www.groningerlandschap.nl/lucht-
wachttoren en help mee!

Hoopgevend aantal grutto’s in Koningslaagte 
Ondanks een afnemend aantal grutto’s in Nederland en ook in Gronin
gen was er dit voorjaar toch een hoopgevend aantal van 760 grutto’s 
dat rustte en foerageerde bij Koningslaagte. Dat is al jaren een plek 
van waaruit de grutto’s zich over het Reitdiepgebied verspreiden om 
te broeden. De aantallen lopen al een paar jaar terug. In 1997 waren 
er in heel Groningen ongeveer 5500 grutto’s. Vorig jaar waren het er 
nog maar zo’n 1000. In dat licht bezien is de 760 bij Koningslaagte een 
relatief hoog aantal. Vorig jaar kenden de grutto’s een matig broedsei
zoen. Het is de vraag of dat een trend wordt, of dat het gewoon een 
tegenvallend seizoen is geweest.
In Koningslaagte werden dit voorjaar ook kemphanen gespot, een 
prachtige weidevogelsoort die sinds een paar jaar weer in onze pro
vincie broedt.

Schedegeelster bij Coendersborg breidt uit 
De zeldzame schedegeelster breidt zich langzaam uit op landgoed 
Coendersborg. Schedegeelster is een bolgewas dat voornamelijk 
voorkomt langs oudere beekdalbosjes en een voorkeur heeft voor 
voedselrijke, vochtige grond. Als de schedegeelster bloeit is die goed 
te onderscheiden van andere geelsterren doordat een schutblad de 
stengels als een soort schede omvat. 

Grutto

Schedegeelster is hoofdzakelijk te vinden in NoordDuitsland, noor
delijk MiddenEuropa, ZuidScandinavië en NoordPolen. In Nederland 
is de plant ronduit zeldzaam en komen er wat voor in OostTwente en 
NoordDrenthe. De schedegeelster kan zich alleen verspreiden door 
vermeerdering van de bolletjes
Dat er ook een paar bij de Coendersborg staan is al langer bekend 
maar dat de soort de laatste jaren langzaam toeneemt, wordt waar
schijnlijk veroorzaakt omdat mollen de ondergrond omwoelen en dat 
daardoor de bolletjes van de schedegeelster worden verspreid. 

Kepen in Midwolderbos 
Een van de mooiste maar ook bijzonderste vogeltjes die je in de tuin 
kunt treffen in najaar, winter en het vroege voorjaar is de keep. Het is 
een gelukje als je ’m ziet. Een bleekoranje borst en een wit stuitje on
derscheiden het vogeltje van onze bekende vink. Eigenlijk is het het 
noordelijker wonende neefje van de vink. De keep leeft vooral in de 
naaldbossen van Scandinavië en Rusland maar soms zijn ze in grote 
aantallen ook bij ons te spotten. Vooral als er in je tuinen zaden te 
halen zijn van beuk, lariks, els of berk. Het is een beschermde vogel, 
en hij broedt zelden in ons land. Het Midwolderbos wisten ze in maart 
prima te vinden. Daar deed een grote groep zich tegoed aan een 
overvloed van beukennootjes. 

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

GIFTEN EN LEGATEN

Bij een gift van minimaal 150 euro ontvang je 
als dank een uniek kunstwerk van Mathilde 
van Wijnen. Zij ontwikkelde speciaal voor deze 
actie een houtsnede van de luchtwachttoren. 
De houtsnede is afgedrukt op A3 formaat, er 
zijn maar 30 exemplaren van. Steun de lucht
wachttoren met een bedrag tussen de 150 – 
250 euro en ontvang een houtsnede!

Krijg een plek in de 
luchtwachttoren

Bij een gift van minimaal 250 euro wordt je 
(bedrijfs)naam als dank vermeld in de geres
taureerde luchtwachttoren. De toren bestaat 
uit tientallen betonraten, als dank willen we 
bij een aantal raten de namen vermelden van 
grote gevers. Steun de luchtwachttoren met 
een bedrag van minimaal 250 euro en jouw 
(bedrijfs)naam wordt vermeld!

Geef en ontvang een 
kunst werk als dank
Houtsnede van de luchtwachttoren
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Ontdekkingstocht door de Onlanden 
De Onlanden is een waterbergingsgebied annex natuurgebied dat 
steeds meer opvallende planten, dier en vogelsoorten herbergt.  Nu 
zat er de afgelopen hele winter een roodhalsgans in De Onlanden 
en op een bepaald moment liepen er behalve die ene gans, nóg vijf 
rond: een paartje met drie jonge ganzen. Er werd in het verleden nog 
wel eens een roodhalsgans gezien in grotere groepen brandganzen, 
kolganzen en rotganzen maar dan ging het altijd om zwervers die ook 
meestal maar kort blijven. Roodhalsganzen broeden niet in Europa 
maar zoeken daarvoor de hoogarctische toendra’s op. Ze overwinte
ren vaak in Roemenië en Bulgarije. In Nederland zijn ze in de winter 
nog wel eens te zien op de Waddeneilanden of in het Lauwersmeer
gebied. 
Geregeld wordt er een nieuwe aanwinst gespot in De Onlanden. Zo 
zijn er meldingen gedaan van kraanvogels, visarenden, reuzensterns, 
zilverreigers, zeearenden, veldleeuweriken, porseleinhoen, steppe
kiekendief, rode wouw en een groot aantal snorren en rietzangers. 
Dus, op ontdekkingsreis door De Onlanden...wie weet welke mooie 
soorten je nog meer tegenkomt! 

Zeldzame boommarter in Westerkwartier
In de bossen van het Westerkwartier woont sinds een tijdje een 
nieuwe bewoner; de zeldzame boommarter. Het is een sterk bedreigd 
zoogdier en uiterst schuw, in tegenstelling tot zijn brutalere neef, de 
steenmarter. Boommarters mijden de menselijke woonomgeving. Ze 
leven teruggetrokken in bosgebieden en jagen daar op vogels en 
kleine zoogdieren zoals muizen en ratten. Bij onraad gaan ze er snel 
vandoor waarbij ze als ware acrobaten door de toppen van de bomen 
klimmen. De afgelopen jaren heeft Het Groninger Landschap een aan
tal maatregelen uitgevoerd om de natuurwaarden van de bossen in 
het Westerkwartier te verbeteren. De bossen zijn natuurlijker gemaakt 
met variatie en dood hout. De meer natuurlijker bossen trekken bos
bewoners zoals bosuilen, dassen, eekhoorns en zelf zwarte spechten. 
Het lijkt erop dat nu ook de boommarter naar het gebied is gelokt. 

Wouw! drie rode
Voor de meeste vogelaars betekent het een topmoment: het spot
ten van een rode wouw, een van de mooiste roofvogels van Europa, 
maar in Nederland ronduit een zeldzaamheid. Bij polder Breebaart 
kwamen er op één dag drie voorbij! De rode wouw is in Europa 
nog niet bedreigd, omdat er nog redelijke aantallen voorkomen in 
Spanje, Duitsland en Frankrijk. In Engeland, Zweden, Denemarken, 
Zwitserland en Polen neemt het aantal rode wouwen iets toe, maar 
om zo’n vogel in Nederland te zien, moet bijkans de wind voor de 
wouw vrij stevig uit de verkeerde hoek hebben geblazen. En als 
ze hier dan toch zijn, bestaat de kans op een broedgeval. In 2014 
waren er drie broedparen in Nederland en in 2015 vijf. 
Over het algemeen dalen de aantallen rode wouwen in Europa 
echter en veel landen hebben inmiddels beschermingsmaatregelen 
uitgevoerd om de vogel te kunnen behouden. De vogel wordt be
dreigd door vervolging, vergiftiging maar ook door het afdekken van 
vuilnisbelten, de aanleg van windparken en toename van intensieve 
landbouw.
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Noordelijke eekhoorn!
Zo gewoon als overigens de eekhoorn voor veel mensen is, zo bijzon
der is het om de eerste eekhoorn te zien in het Midwolderbos. Hier 
is de eekhoorn nog niet eerder waargenomen en het is eigenlijk een 
compliment voor de boskwaliteit dat het beestje het Midwolderbos 
heeft gevonden. Volgens natuurbeheerder Silvan Puijman heeft het 
dier waarschijnlijk de oversteek gemaakt vanuit de richting Winscho
ten. 

Roodhalsgans

Boommarter

De eekhoorn

Rode wouw

Natuurbeheerder René Oosterhuis heeft alle waarnemingen van 
zoogdieren in de terreinen van de Het Groninger Landschap in 
het Westerkwartier van de afgelopen tien jaar verzameld. Het 
gaat daar bij niet om monitoringsgegevens volgens wetenschap
pelijke richtlijnen maar om een overzicht van alle losse waarne
mingen. Het verslag is te vinden op www.groningerlandschap.nl



 

Groningen is een voorloper als het gaat 
om ruimte voor het effectief opwekken, 
opslaan en gebruiken van duurzame 
energie. “Dat is één van de reden dat 
dit mijn favoriete Eneco-locatie is”, zegt 
Katja Langen. Maar het gaat om meer dan 
duurzame energie. Ook aan een gezonde 
natuur en leefomgeving wordt hard 
gewerkt. 

Eneco is een bekende naam als energie-
bedrijf. Volgens Katja Langen, directeur 
Business Development loopt Eneco voorop 
in het opwekken, leveren en opslaan  van 
groene energie. “Groningen loopt als pro-
vincie voorop als het om duurzame energie 
gaat”, zegt Katja. “Dat gaat niet alleen om 
het opwekken en de transitie ervan, maar 
ook om het besef dat locaties zoals het 
windpark in Delfzijl en de stoomcentrale 
Bio Golden Raand, erg interessant zijn 
voor bedrijven. We produceren duurzame 
energie, leveren het en werken hard aan 
opslag, zodat we ons energieaanbod nóg 
beter kunnen afstemmen op de vraag. Dat 
is interessant voor bedrijven die zich willen 
vestigen in deze regio, met onder andere 
werkgelegenheid als gevolg.”
Naast energie is een schone natuur en 
leefomgeving belangrijk voor Eneco, vindt 
Katja. “Eneco is sinds 2010 partner van het 
Wereldnatuurfonds en volger van de One 
Planet-gedachte. Het gaat bij duurzame 
energie om meer dan alleen het klimaat. 

Het gaat om onze gezondheid, kwaliteit van 
onze leefomgeving en beschikbaarheid van 
de grondstoffen van onze planeet. Dat moet 
op orde zijn,  daar leggen wij als bedrijf ook 
verantwoording voor af. Het is daarom be-
langrijk dat de transitie van energie dicht bij 
de gebruiker plaatsvindt, zodat gebruikers 
zien waar hun energie vandaan komt.”

Broedeiland
In de haven van Delfzijl klinkt het gesuis 
van grote windturbines. “Sommige men-
sen vinden dat geluid storend”, zegt Katja. 
“Ik geniet ervan; je hoort dat de turbines 
wind oogsten die wordt omgezet in schone 
energie. Daarom kom ik hier graag. Door 
de openheid van het landschap heb je een 
prachtig overzicht van het hele proces van 
het opwekken van energie en hoe de provin-
cie de transitie optimaal benut.”
Midden tussen de turbines en vlakbij de 
energiecentrale ligt het broedeiland Oter-
dum. “Dit eiland is een mooi voorbeeld van 
hoe je ideaal gebruik maakt van je omge-
ving. De punt van de strekdam verderop was 
een favoriete broedplek van veel vogels. 
Omdat de dam steeds meer gebruikt werd 
om honden uit te laten en als recreatieplek, 
werden de vogels behoorlijk verstoord. Sa-
men met Het Groninger Landschap hebben 
we nu deze plek gekozen en ingericht als 
broedeiland. En dat blijkt een groot succes 
te zijn. Als Eneco zijn we trots daaraan te 
kunnen meewerken.” 

Eneco: “Je hoort hoe de turbines wind 
omzetten in schone energie”

Katja Langen

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 Eneco. 

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.   

 Delfzijl

Algemeen Belang uitvaartverzorging en 

 verzekering

Bano

Caraad Belastingadviseurs B.V.

dB Audiovisueel

De Friesland Zorgverzekeraar

Eneco Holding N.V. 

Gallagher Europe B.V

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

Groningen Seaports

Hoogeland Catering

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf Schuil

Immens interim management & finance

ITenso

Kikkoman Foods Europe BV

Koepon Holding B.V

Koninklijke Wagenborg

NNZ bv

Polichlo Safety & More 

Rabobank Stad en Midden Groningen 

Rabobank Zuid en Oost Groningen 

Rottinghuis’ Aannemingsbedrijf BV

Sax Architecten 

Stichting Nationale Postcode Loterij

Suiker Unie Vierverlaten

Ten Kate Holding BV

The Fieldwork Company

TRuSTuS Capital Management B.V.

Van Delden Bouw 

VBZO, het Fonds

Visser Communicatie B.V. 

Waterbedrijf Groningen

Yarden uitvaartverzekeringen &  

 verzorging

VRIENdEN UITGELICHT
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