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Het Groninger Landschap en zorgboerderij 

De Golden Raand uit Noordwolde gaan sa-

menwerken bij bezoekerscentrum Reitdiep. 

Cliënten van De Golden Raand krijgen zo 

de mogelijkheid voor een zinvolle dagbe-

steding. Ze zullen zich vooral bezig houden 

met de verzorging van de tuin en het vee en 

ook gaan ze werken aan het onderhoud van 

terreinen.

De samenwerking was al een langer ge-

koesterde wens van natuurbeheerder Arjan 

Hendriks: “Dat we mensen die op afstand 

staan tot de arbeidsmarkt een zinvolle dag-

besteding kunnen bieden, vind ik een mooi 

concept. Het laat ons maatschappelijke 

gezicht zien. Bovendien komt er met de 

cliënten van De Golden Raand meer leven 

in de brouwerij.” 

De samenwerking geldt vooralsnog voor 

een jaar. “Een snuffeljaar’”, zegt Hendriks: 

“Er komen nu maximaal vier mensen hier 

werken en er is altijd een professionele 

begeleider bij zodat de verantwoordelijk-

heden duidelijk zijn. We kunnen wat aan 

elkaar wennen en de samenwerking met 

de vrijwillig medewerkers van ons moet 

natuurlijk ook goed vorm krijgen. Maar ik 

vind het nu al gezellig en ik hoop dat de be-

zoekers het ook leuk vinden. We kijken de 

komende tijd wel hoe we de dagbesteding 

verder gaan invullen.”

kort nieuws

Het Groninger Landschap investeert veel in jeugdeducatie. Niet om 

de jeugd vol te stampen met kennis over de natuur, maar  om een 

beleving te bieden die de kinderen de rest van hun leven bijblijft. 

Het wonder van de vogeltrek, het rijke leven in een boerensloot, 

de nachtelijke avonturen van een das. En dat allemaal vlakbij huis. 

We gaan vele tientallen basisscholen langs en nodigen de klassen 

uit op één van onze buitenplaatsen. Onder begeleiding van onze 

vrijwilligers bieden we de kinderen daar een echte natuurbeleving. 

Dat ze het leuk vinden blijkt wel uit onze jeugdfestivals, waar 

niet de ouders hun kinderen meenemen, maar omgekeerd. Bij 

aankomst lopen de kinderen voorop en het zijn bijna allemaal 

leerlingen die we kennen van het scholenprogramma. Dit jaar 

bereikten we bijna de magische grens van 10.000 bezoekers. 

Bijna, want we hebben precies geteld en het waren 9657 bezoekers 

verdeeld over vier festivals. Je verwacht een hoop kabaal met al 

die kinderen, maar wat mij trof was de stilte die hing in de tenten 

waar uilenballen werden geplozen en haaientanden gezocht. Pure 

concentratie! Wat vijf jaar geleden is begonnen als een project, is 

inmiddels uitgegroeid tot een vast onderdeel van het werk van Het 

Groninger Landschap. Niet alleen de kinderen, ook wijzelf beleven 

er veel plezier aan. Ik ben er van overtuigd dat dit de beste manier 

is om het vonkje voor natuur over te dragen aan de volgende 

generatie. Mooi dichtbij!

Marco Glastra

directeur Het Groninger Landschap

in deze Golden raand

       samenwerking met 
   zorgboerderij
             De Golden Raand
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Voorwoord

PeerGrouP Locatietheater noord-nederland 

organiseert in de kerstvakantie de onstuimi-

ge familievoorstelling (8+) Beef mee! wat te 

doen als de aarde onder je voeten beweegt’. 

de voorstelling wordt in de kerstvakantie 

meerdere keren gehouden in Plaats Melk-

ema in Huizinge. dit is één van de monumen-

tale boerderijen met aardbevingsschade die 

de nAM aan Het Groninger Landschap zal 

overdragen.

‘Beef mee!’ gaat op een leuke manier in op 

het aardbevingsthema in Groningen. 

PeerGroup maakt de voorstelling samen met 

de noorderlingen en Young Gangsters. infor-

matie over de speeldata, de aanvangstijden 

en tickets is te vinden op www.peergroup.

nl. Met de actiecode BEEF2016 krijgen 

donateurs € 2,50 korting op de toegangsprijs 

(max. 2 kortingskaarten per actiecode). do-

nateurs betalen dan € 10,00 i.p.v. € 12,50 (vol-

wassenen) of € 5,00 i.p.v. € 7,50 (kinderen).

De Groningse landschapsfotograaf Bas 

Meelker heeft een serie prachtige foto’s 

gemaakt van de Groningse luchten. Meelker 

is erbij geassisteerd door leerlingen van het 

Noorderpoortcollege Kunst en multimedia in 

Groningen. Een selectie van deze foto’s vormt 

de kalender van het Groninger Landschap 

voor 2017. De kalender heeft een afmeting 

van 350 x 233 millimeter. Het is wellicht 

een leuk cadeau of relatiegeschenk voor de 

feestdagen.

De kalender kost € 10,– (niet-beschermers be-

talen € 11,50) exclusief € 3,50 verzendkosten. 

De kalender is te koop  bij onze bezoekers-

centra Reidehoeve en Reitdiep én via onze 

webwinkel: www.groningerlandschap.nl/

webwinkel

Marco Glastra en 

Greet Cazemier, 

eigenaar van de 

zorgboerderij 

ondertekenen de 

samenwerkings-

overeenkomst

‘Beef mee!’ in Plaats 
Melkema bij kerst



 

In de Lettelberterpetten huist al een paar 

jaar een populatie groene glazenmakers, 

een zeldzame libellensoort die vooral in 

Groningen voorkomt. Wat in 2010 met enkele 

exemplaren begon, is nu uitgegroeid tot 

een populatie met naar schatting enkele 

duizenden uitgekropen exemplaren in 2016. 

Daarmee behoort deze populatie tot de 

grootste in Nederland.

De ongeveer 7 centimeter grote libel is 

voor zijn voortbestaan volledig afhankelijk 

van krabbenscheer. Krabbenscheer is een 

stekelige waterplant die alleen maar groeit 

in water van een goede kwaliteit. Mannetjes 

van de groene glazenmaker patrouilleren 

boven de krabbenscheervelden en de vrouw-

tjes leggen hun eitjes tussen de bladeren van 

de krabbenscheer. De larven leven tussen de 

bladeren onder water voor ze via de bladeren 

het water uit kruipen en transformeren tot 

libel.

Het Groninger Landschap doet er alles aan 

om de krabbenscheervegetatie uit te breiden 

om zo een goede biotoop voor de groene gla-

zenmaker te behouden. Tegelijkertijd moet 

voorkomen worden dat sloten dichtgroeien 

met krabbenscheer, omdat ook dat voor het 

voortbestaan van de groene glazenmaker 

niet goed is. Voor het aanpassen en onder-

houden van een goede biotoop is geld nodig. 

Wilt u daaraan bijdragen? Ga naar www.

groningerlandschap.nl/crowdfunding

kort nieuws
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De werkzaamheden voor verbetering van 

de rietoevers aan het Zuidlaardermeer 

zijn weer begonnen. Door het broed-

seizoen was het werk tijdelijk onder-

broken, maar inmiddels is Het Groninger 

Landschap bij Leinwijk begonnen 

met het afplaggen van verdroogd 

rietland en worden poelen aangelegd. 

Het vrijkomende materiaal wordt 

hergebruikt voor de aanleg van nieuwe, 

natte rietvelden, ‘op laarsdiepte’. 

Tot april 2017 wordt dertig hectare natte 

rietoever en poelen aangelegd aan de 

oost zijde van het Zuidlaardermeer. Zo 

wordt niet alleen een prima biotoop 

gecreëerd voor roerdompen, maar veel 

andere moeras- en rietvogels, otters, bevers 

hebben er ook profijt van. Natuurbeheerder 

Michel Krol is enthousiast over de tot nu 

toe behaalde resultaten. “De doorzichten 

door de rietvelden zijn prachtig, de 

waterkwaliteit gaat vooruit. Het gebied 

is nu natuurlijk nog niet geschikt voor 

de roerdomp maar straks wel. Inmiddels 

steken ook specifieke planten de kop 

weer op. Dat vind ik geweldig. Een goede 

biodiversiteit begint met gezonde, 

gevarieerde vegetatie. Pas als dat op orde 

is, kun je streven naar de terugkomst van 

andere dier-, vogel- en insectensoorten. 

Inmiddels groeit er groot blaasjeskruid, een 

teken dat de waterkwaliteit goed is. Maar ik 

ben nu ook mattenbies tegengekomen. Dat 

is opvallend. Mattenbies is een typische 

soort voor brak water. Van oudsher komt 

deze soort hier voor, gezien het verleden 

van optrekkend kwelderwater vanuit 

de wadden. Maar de laatste 50 jaar is de 

mattenbies vrijwel verdwenen. Toch 

opmerkelijk dat die soort nu terug komt. Al 

moeten we afwachten of dat blijvend is.” 

revitalisering rietoevers 
                  Zuidlaardermeer hervat   

 

Het waterpeil in de kropswolderbuitenpol-

der en westerbroekstermadepolder wordt 

het komend jaar weer verhoogd. Het afge-

lopen jaar bracht Het Groninger Landschap 

de waterstand in de polders bewust omlaag 

zodat het bodemleven en de vegetatie 

konden herstellen. “Het plantenleven was er 

slecht aan toe, omdat de bodemsamenstel-

ling van deze voormalige landbouwgronden 

verandert als het gebied continu onder 

water staat”, aldus natuurbeheerder Michel 

krol. “eigenlijk vergiftigt het gebied zichzelf 

en dat heeft gevolgen voor de biodiversiteit. 

dat wordt gewoon minder.” Het verlagen 

van het waterpeil leidde er toe dat zeldzame 

sternensoorten zoals de witwangstern en 

witvleugelstern niet meer in de polders 

gebroed hebben afgelopen jaar maar hun 

heil elders zochten. krol: “Maar als we het 

waterpeil gehandhaafd hadden was de 

biodiversiteit zoveel achteruit gegaan dat er 

voor die vogels toch al weinig te halen viel.” 

eén jaar met een lager waterpeil is voorlopig 

genoeg om de bodem en het plantenleven te 

laten herstellen, verwacht krol. komend jaar 

kan het waterpeil weer omhoog en wellicht 

wordt het dan weer een aantrekkelijk gebied 

voor de sterns. “tot de volgende droogle-

ging. want ik denk wel dat we voor behoud 

van bodemkwaliteit en biodiversiteit delen 

van het gebied om de paar jaar even moeten 

droogleggen.”

Waterpeil polders 
wordt weer verhoogd

In het weekend van 24 en 25 september 

werd de Tocht om de Noord gehouden in 

nauwe samenwerking met Het Groninger 

Landschap en Landschapsbeheer Gro-

ningen. Ruim 5000 deelnemers liepen de 

route die grotendeels de oude loop van de 

rivier de Hunze volgt, tussen Noordlaren 

en Zoutkamp. De wandelaars genoten van 

de polders rond het Zuidlaardermeer, de 

Hunzezone, midden in de stad en het Reit-

diepgebied. Onderweg werden de deelne-

mers getrakteerd op muziek en lekkernijen. 

De tocht was een groot succes met veel 

enthousiaste mensen. Voor iedereen die 

het (nog een keer) wil meemaken is er een 

papieren en digitale versie van de route. 

De wandelroute is verdeeld in twee delen 

van ongeveer 40 kilometer. Deel 1 loopt van 

het Zuidlaardermeer tot aan het Zernike-

complex en deel 2 loopt van het Zernike-

complex tot aan Zoutkamp. De wandeling 

volgt grotendeels de oude loop van de rivier 

de Hunze. De route is als folder verkrijgbaar 

bij de toeristische punten in de provincie. 

De speciale app is gratis te downloaden via 

Groningen Routes.

De wandelroute is uitgegeven i.s.m. De 

Verhalen van Groningen en is grotendeels 

gebaseerd op de originele tocht.

kort nieuws

tocht om de noord: ‘In het spoor 
  van de Hunze’ 

Goed jaar voor groene 
glazenmakers in 
Lettelberterpetten
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deskundige vastomlijnde plannen presen-

teren, maar onderop geluiden opvangen en 

luisteren naar wat de streek wil. 

Ook bij Termunterzijl doet Het Groninger 

Landschap ervaring op. De Groote en Kleine 

Polder, aan weerszijden van het dorp, komt 

in eigendom, maar de inrichting en het 

beheer wordt samen met het dorp opge-

pakt. “Onze beheerder, Silvan Puijman, start 

blanco. Het begint bij het dorp. Wat vinden 

zij belangrijk? Eén van de geluiden: vroe-

ger leerden kinderen hier zwemmen, maar 

tegenwoordig kan dat niet meer vanwege 

blauwalgen. Hier zullen we elkaar onge-

twijfeld vinden, want zowel de natuur als 

het zwemwater profiteren van een betere 

waterkwaliteit.”

Bij het erfgoed komen de verzoeken reeds 

uit de samenleving. Glastra: “Erfgoedei-

genaren, die willen dat hun erfgoed in 

goede handen komt, zoeken ons op. Mooi 

voorbeeld: kloosterterrein Essen, waarbij 

de eigenaresse ons het archeologische ter-

rein overdraagt.” Erfgoed krijgt binnen de 

organisatie steeds meer aandacht en het 

aantal monumenten in eigendom groeit. 

Het Groninger Landschap ontwikkelt zich 

tot landschapsorganisatie, waarbij natuur 

en erfgoed in evenwicht zijn. Vroeger lag de 

balans anders. Blader de Golden Raands er 

maar op na, stelt Glastra. “Tussen 1990 en 

2010 gaan nagenoeg alle artikelen over de 

natuur. Daarna zie je het erfgoed als thema 

opkomen.” 

Toekomstblik

Kijkend naar de toekomst ziet Glastra 

een organisatie die overal fijnmazig in de 

provincie actief is. “Onze natuurterreinen 

en monumenten moeten de parels in het 

landschap zijn. Waar we eigenaar zijn, 

willen we het verschil maken”, zegt hij. 

Uitdagingen te over. Als langgekoesterde 

wensen noemt hij een gezonde Eems-

Dollard en de Hunze die weer door de stad 

Groningen stroomt. De kwaliteit van het 

agrarische landschap baart hem zorgen. 

“Het landschap oogt nog weids, maar er 

leeft weinig meer. Groen asfalt wordt het, 

zonder grutto’s en veldleeuweriken. Zelfs 

de madeliefjes verdwijnen. Boeren moeten 

wel. De markt dwingt hen tot steeds ver-

dere intensivering en schaalvergroting.” 

Glastra erkent dat Het Groninger Landschap 

slechts een bescheiden rol kan spelen 

om deze negatieve spiraal te doorbreken. 

“Maar we kunnen wel boeren de helpende 

hand bieden die hun bedrijfsvoering willen 

verweven met natuur en landschap. Zo 

hebben biologische boeren en leden van 

Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen

Het Groninger Landschap vierde dit jaar haar 80-jarig 

bestaan. Al die jaren zet de stichting zich met hart en 

ziel in voor natuur, erfgoed en landschap in de provincie 

Groningen. In vier edities vertellen we in de Golden 

Raand het levensverhaal van de stichting. Dit is de laatste 

aflevering: Mooi dichtbij.

   

80 jaar Het Groninger Landschap:  
Mooi dichtbij 

Groningse muziek en streekproducten, 

druk en supergezellig. Marco Glastra, direc-

teur van Het Groninger Landschap, geniet 

zichtbaar tijdens het 80-jarig jubileum-

feest, afgelopen september op landgoed 

Coendersborch. De dag weerspiegelt hoe 

hij de huidige organisatie ziet: eigentijds, 

breed gedragen en uitnodigend. “Daar is 

onze borg voor bedoeld: niet een hek erom-

heen, maar het terrein delen met de streek 

zodat iedereen ervan kan genieten”, vertelt 

Glastra. Vol bewondering blikt hij terug 

op het verleden. Naar de beginjaren van 

de stichting, toen bezorgde notabelen met 

hart voor het landschap hun verantwoor-

delijkheid namen. Naar de vele jaren van 

pionieren, knokken en het omdraaien van 

elk dubbeltje. En naar de immense natuur-

klus, die met het realiseren van de Ecolo-

gische Hoofdstructuur (EHS) is geklaard. 

“Allemaal mensenwerk”, stelt Glastra vast. 

Als hij in het Zuidlaardermeergebied – waar 

hij als jongen al vogels keek – loopt, dan 

beseft hij hoe indrukwekkend de prestatie 

is. “Zeearenden, witwangsterns, broe-

dende kemphanen: wat mijn zoon nu aan 

zeldzaamheden ziet, had ik vroeger voor 

onmogelijk gehouden. Ongelooflijk wat 

daar is bereikt, een bekroning op de lange 

adem van Het Groninger Landschap.” 

Samen met de streek

De grote EHS-opgave kent ook een keer-

zijde. De opgave om duizenden hectares 

nieuwe natuur te realiseren, vervreemde 

de natuurorganisaties van de samenleving. 

“De overheid nam met een forse natuur-

ambitie het voortouw. Met subsidies en 

overheidssteun hebben we met elkaar 

grote slagen gemaakt, onder meer in het 

Reitdiep- en Zuidlaardermeergebied. Zij 

financierden, adviesbureaus maakten 

de plannen en wij voerden uit”, schetst 

Glastra de rolverdeling. Maar in 2010, toen 

het kabinet besloot tot een ongekende 

natuurbezuiniging en delen van de EHS 

schrapte, stond de natuurbescherming 

alleen. Hoe dat kan? “In ons enthousiasme 

liepen natuurorganisaties te ver voor de 

troepen uit. Toen de overheid plotseling 

afhaakte, bleken we alleen te staan. De les 

uit de beginjaren waren we vergeten: na-

tuurbescherming is mensenwerk. Natuur 

en landschap zijn niet het domein van de 

overheid en natuurorganisaties, maar gaat 

alle mensen aan. Ons werk moet gewaar-

deerd en gedragen worden in de streek. Het 

gevoel van mensen bij het landschap is net 

zo belangrijk als ecologische kennis. ”

Glastra ziet Het Groninger Landschap als 

een organisatie die midden in de samenle-

ving staat. “Samen met boeren, inwoners, 

ondernemers en overheden het landschap 

beschermen, dat is de uitdaging waar we de 

komende jaren voor staan”, zegt hij strijd-

baar. Het nieuwe motto ‘Mooi dichtbij’ 

straalt deze ambitie uit.

Midden in de samenleving

Als treffend voorbeeld noemt Glastra de 

Luchtwachttoren 7O1 bij Warfhuizen, 

waarvoor een lokale stichting het initiatief 

nam. “Samen met dorpsbewoners pakken 

we de restauratie van het vervallen bouw-

werk op. Door eigenaar te worden, bieden 

wij een helpende hand.” De omslag vraagt 

een andere houding. Niet van bovenaf als 

Zeearend in 
Zuidlaardermeergebied

Marco Glastra

Marco Glastra:

“Onze natuurterreinen 

en monumenten 

moeten de parels in het 

landschap zijn. Waar 

we eigenaar zijn, willen 

we het verschil 

maken.”



lekker in hun vel, vertonen natuurlijk gedrag en eten supergezond.” 

Om dat grazen is het te doen. Arends helpt met z’n veestapel het ty-

pische polderlandschap open te houden. “Zonder begrazing zou het 

hier verruigen. Uiteindelijk staat er bos. Dit is weidevogelgebied. 

Weidevogel zegt het al: er moet geweid worden.” 

Weidevogelstand 

Als boer vindt Arends het prachtig. Natuur, weidevogels en koeien; 

ze horen volgens hem onlosmakelijk bij elkaar. Het grazen werpt 

zijn vruchten af. Arends ziet de weidevogelstand verbeteren. “Mijn 

grootvader was boer. Hij vertelde dat het hier in het voorjaar vol zat 

met broedende kemphanen. Sinds een paar jaar zijn ze terug, meer-

dere broedparen zelfs.” Ook de zeearenden vindt hij een machtig 

Natuurboeren
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de agrarische natuurcollectieven voorrang 

bij het pachten van kwelders en weidevo-

gelgraslanden. Door verkoop van vleespak-

ketten aan onze Beschermers stimuleren 

we boeren om Groninger Blaarkoppen te 

houden.”

Geen openluchtmuseum

Hoofdtaak van Het Groninger Landschap 

is en blijft bescherming, maar Glastra ziet 

ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

“De natuur en het landschap zijn geen 

museumstukken. Net als de samenleving 

staat een landschap niet stil, maar blijft het 

zich ontwikkelen. Soms mag je best een 

nieuwe bladzijde toevoegen aan het verhaal 

van het landschap. Neem de Kiekkaaste, 

de vogelkijkhut in de Dollard: nog steeds 

een prachtige en nuttige toevoeging. Dat 

geldt ook voor de buitendijkse wierde die 

we bij Noordpolderzijl willen aanleggen en 

de nieuwe cultuurkoepel in de achtertuin 

van de Coendersborch: allemaal eigentijdse 

en vooral functionele ontwerpen.” Want 

dát vindt Glastra essentieel: Het Groninger 

Landschap moet oplossingen bieden. Niet 

bouwen om het bouwen, maar de proble-

men van nu aanpakken. Dus natte natuur 

aanleggen als waterberging, zodat Gronin-

gers de voeten droog houden, en monu-

menten met schade door de ellende van de 

aardbevingen loodsen. Kwelders dragen bij 

aan kustverdediging, rietland verbetert de 

waterkwaliteit. “Wij proberen altijd onder-

deel van de oplossing te zijn.”

Kiekkaaste bij 
Nieuwestatenzijl

te
k

st
  A

d
d

o
 v

a
n

 d
e

r 
E

ij
k

   
F

o
to

g
ra

fi
e

  O
m

k
e

 O
u

d
e

m
a

n
, S

il
v

a
n

 P
u

ij
m

a
n

, R
o

n
 B

u
is

t,
 G

e
e

rt
 J

o
b

 S
e

v
in

k

Jan Arends

Cultuurkoepel op 
landgoed Coendersborch

Het Groninger Landschap laat het beheer van 

graslanden over aan boeren uit de omgeving. Zij 

maaien en laten hun koeien en schapen grazen. 

Zo houden ze het open polderlandschap en de 

kwelders open. Het mes snijdt aan twee kanten: 

Het Groninger Landschap hoeft niet zelf te 

beheren, en boeren uit de streek verdienen er 

aan boterham aan. In dit artikel vertellen drie 

pachters hun verhaal.

koeiensiësta bij het Zuidlaardermeer

Beter kan een koe het niet krijgen, daar is Jan Arends van overtuigd. 

Zijn kudde roodbruine Limousins staat vredig bij een waterplas in 

de Onnerpolder. Ruimte in overvloed, de hele familie bij elkaar. 

Op de grond ligt een jong kalf. Twee weken oud, schat Arends. Hij 

pacht maar liefst 450 hectare natuurland, hemelsbreed meer dan 

vijf kilometer tussen het Zuidlaardermeer en de Doctor E.H. Ebels-

weg in Haren. Er lopen evenzoveel koeien, waarvan circa honderd-

vijftig moederkoeien. Arends geniet zichtbaar. “Soms hebben ze 

siësta, je zou er haast bij gaan liggen. Natuurlijker dan dit, kan niet. 

Ik sleutel niet aan een koe, ze hebben hun horens nog. Ze zitten 
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gezicht. “Dit is primair een natuurgebied”, benadrukt hij, “geen 

landbouwgrond. Ik pas mij als boer aan. Dat betekent: flexibel zijn. 

Staan ergens kwetsbare planten of broedt een zeldzame vogel, dan 

houd ik daar rekening mee.” ’s Winters staat Arends’ veestapel in de 

stal achter zijn boerderij in Noordlaren. Het land is dan te nat, legt 

hij uit. Ook op stal staan de dieren nagenoeg buiten. “De stal is aan 

de zijkanten open, zodat de dieren zich vrij voelen.” 

Vergeten vlees 

Arends heeft een lange relatie met Het Groninger Landschap. Meer 

dan twintig jaar geleden klopte hij bij de natuurbeheerder aan, toen 

hij zag dat landbouwgrond werd omgevormd tot natuur. “Ik wilde 

boer zijn. Mijn grootouders hadden een melkveehouderij, maar 

de tijd voor overname was ongunstig.” In overleg startte hij met 

tien hectare, als proef, en liet een tiental Limousins uit Frankrijk 

overkomen. Het mes snijdt aan twee kanten, stelt Arends. Zowel 

hij als Het Groninger Landschap hebben er baat bij. “Mijn koeien 

onderhouden een natuurterrein en ik houd er een boterham aan 

over, zeker sinds ik het vlees aan huis verkoop.” 

Buiten zijn boerderij wappert de vlag van Het Groninger Landschap. 

De ambachtelijke slagerij, De Buurderij geheten, wordt gerund door 

Henk Warners. Arends levert hem grofweg een koe per week. “Wij 

verwerken de héle koe”, benadrukt Warners achter de toonbank. 

Biefstuk, sucade, klapstuk, gehakt – “Kijk eens hoe mooi de struc-

tuur is’ – maar ook onbekende stukken, zoals longhaas. “Vergeten 

stukken vlees”, noemt hij ze, in navolging van de ‘vergeten groen-

ten’. Warners roemt de natuurkoeien. “Dit is vlees zoals vlees hoort 

te zijn”, zegt hij. Arends beaamt dat. Echt slow food, stelt hij. “Ik 

push mijn koeien niet. Ze krijgen alle tijd om te groeien en hun 

jongen groot te brengen. Echt puur natuur.”

Melkkoeien aan de Hunze

De boerderij van Arnold Onnes, melkveehouder in het Reitdiep-

gebied, kijkt uit op de hoge wierde van Wierum. Zijn zeventig 

melkkoeien, plus een veertigtal jongvee, grazen aan weerszijden 

van de Paddepoelsterweg. Aan de noordzijde op natuurland van 

Het Groninger Landschap, aan de zuidzijde op zijn eigen terrein. De 

kans om te pachten, greep hij acht jaar geleden met beide handen 

aan. “Ik kon het er goed bij doen. Het natuurland grenst aan mijn 

land, ideaal voor het toezicht op het vee. Ik ben blij dat boeren uit 

de omgeving de grond mogen beweiden. Het Groninger Landschap 

had ook voor een externe beheerder kunnen kiezen. Of zelf het 

beheer kunnen doen. Nu profiteert de streek”, vertelt Onnes. Op het 

natuurland lopen zijn jongvee en droge koeien. “Droge koeien heb-

ben twee maanden vakantie, voordat ze een nieuw kalfje krijgen. In 

het natuurgebied komen ze tot rust.”

Overstap naar biologisch

De uitbreiding bood hem nieuwe kansen. “Omdat ik meer ruimte 

had voor mijn koeien, kon ik ook zelf extensiever boeren op mijn 

eigen bedrijf. Het pachten maakte zo een overstap mogelijk van 

gangbare naar biologische landbouw. Ik lever nu biologische melk 

en vlees. De extra ruimte biedt tevens de mogelijkheid om thuis 

meer aan natuurbeheer te doen.” Onnes doelt onder meer op de 

brede stroken ongemaaid gras, zogeheten kuikenstroken. Tussen 

zijn eigen en het gepachte land zit wel verschil. De hoge stapel bij 

zijn boerderij met ingekuild gras laat het zien: in zijn eigen balen 

zit vooral Engels raaigras en klaver, terwijl de gemaaide balen 

van het natuurland meer grassoorten bevatten, zoals kropaar en 

vossenstaart. Op natuurland is Onnes aan extra regels gebonden, 

waaronder strengere bemestingsnormen en latere maaidata. “De 

gangbare landbouw maait al vroeg in mei, terwijl wij pas veel later 

op het land komen.” 

Mozaïekbeheer 

Vroeger mochten pachters pas ná 1 juli het land op. Vlak daarna 

vond altijd een kaalslag plaats, stelt Onnes. “In mum van tijd maai-

den alle pachters het weidevogelgebied leeg. Sinds een jaar of acht 

maaien en beweiden we met meer variatie. We doen aan mozaïek-

beheer. Sommige percelen beweiden we al vroeg in het voorjaar, 

andere delen pas veel later omdat ze drassig blijven”, legt Onnes 

uit. Mozaïekbeheer vergt afstemming en samenwerking. Meerdere 

keren per jaar zit Onnes met Het Groninger Landschap en collega-

pachters om tafel om het mozaïek in te tekenen. “De pachters, die 

allemaal zijn aangesloten bij de Vereniging Duurzame Landbouw 

Stad en Ommeland, doen op hun eigen land ook mee met het mo-

zaïekbeheer. De overgang van natuur naar landschap is vloeiender 

geworden.” Onnes is te spreken over het resultaat. “Het Reitdiepge-

bied is mooier geworden. Er zit meer variatie in het landschap.”

Hoger waterpeil

Jaren geleden maakte Het Groninger Landschap het gebied aantrek-

kelijker voor weidevogels. Nieuwe stuwen en dammen, ook op de 

pachtgrond van Onnes, doen het waterpeil in het najaar stijgen, 

waarna het in het voorjaar langzaam zakt. “De oude Hunze, die voor 

mijn boerderij loopt, is ’s winters meer dan twintig meter breed”, 

stelt Onnes vast. Door de drassige bodem kan hij pas later het land 

op. Van de vernatting profiteren vooral de watervogels. “Ik zie meer 

smienten en andere watervogels. De weidevogelstand blijft stabiel. 

Gezien de landelijke afname is dat een hele prestatie.” 

Altijd alert voor springtij

“Mooie hè”, verzucht Jan Fokko Vos uit Termunten, één van de 

grootste schapenhouders langs de Dollard. Staand op de zeedijk 

kijkt hij uit over de Punt van Reide. Zowel op de dijk als op de kwel-

der grazen zijn schapen. Vos’ schapen - allemaal Texelaars - begra-

zen de Dollarddijken. “Waarom schapen op de dijk? Ze houden het 

gras kort, maar zijn niet te zwaar. Koeien en paarden zouden de dijk 

met hun hoeven beschadigen”, legt hij uit. De dijken pacht hij van 

het waterschap, de Punt van Reide van Het Groninger Landschap. 

Ook bij de Ennemaborgh grazen zijn dieren, onder meer achter de 

borg en bij de ijsbaan. Hoeveel hij er precies heeft, laat Vos in het 

midden. “Schrijf maar op: een paar duizend.” 

Springvloed

Halverwege de jaren negentig begon hij als schapenhouder, nadat 

hij lang tijd de schapen van zijn voorganger had geschoren. “Toen 

hij stopte, mocht ik het overnemen. Ik ben hem daar nog altijd 

dankbaar voor.” Vos pacht natuurgrond omdat het goedkoper is dan 

landbouwgrond. Aan het pachten kleven wel extra restricties. Vos 

somt er enkele op: “Ik mag geen distels besproeien, geen kunst-

mest strooien en pas laat in het voorjaar maaien. Daar heb ik geen 

moeite mee.” 

Vee op buitendijks land vereist extra alertheid. Dé bedreiging: 

springvloed. Vos houdt continu bij wanneer het vloed is, of er een 

noordwestenwind opsteekt en of het volle maan is. “Ik ben hier 

weleens ’s nachts met noodweer geweest. Het water stond onver-

wachts aan de dijk.” Vanwege de najaarsstormen gaan alle schapen 

in de herfst het land af. Dan nemen tienduizenden ganzen het 

grazen over. 

Vleespakketten

Naast schapen houdt Vos koeien. Zijn roodbruine Limousins voe-

len zich thuis op de kwelder. “Ze houden van schraal en gevarieerd 

grasland. Van groene biljartlakens moeten ze niets hebben. Dat 

eiwitrijke gras is voor zwartbonte melkfabrieken.” Op de Punt van 

Reide grazen zijn koeien pas sinds een paar jaar. Ze zijn ingezet 

als extra kracht, om de hogere pollen te grazen te nemen. “Scha-

pen laten het taaie kweldergras vaak links liggen”, legt Vos uit. Het 

Limousinvlees levert hij onder meer aan de vleespakketten van Het 

Groninger Landschap. “Echt natuurvlees, mooi mals”, prijst hij aan. 

Zijn koeien grazen ook meer oostwaarts op de Dollardkwelders van 

Het Groninger Landschap. In het kader van het Kwelderherstelplan 

Noord-Groningen zijn daar de afgelopen jaren dammen gebouwd, 

lanen opgehoogd en vangkralen aangelegd. De maatregelen waren 

nodig, stelt Vos. “Koeien kunnen nu weer veilig de kwelder op. 

Graasden ze vroeger verderop, dan kreeg je ze met hoogwater 

moeilijk meer bij de dijk. Nu kunnen ze over de dammen lopen.” 

De inrichting maakt ook nieuwe delen begaanbaar. Vos’ koeien 

gaan daar nu de verruiging tegen. “Natuur en veeteelt gaan hier 

goed samen. We hebben elkaar nodig. Het Groninger Landschap wil 

begrazen en ik kan daar boterham aan verdienen. Dit werk vraagt 

boerenbloed. Het gaat altijd door, 24 uur per dag.” Zonder vakantie? 

“Dit is vakantie.”
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Arnold Onnes Jan Fokko Vos



Reis door Groningen 
in 80 dagen

Omdat Het Groninger Landschap 80 jaar bestaat 

werd de reis door Groningen in 80 dagen 

georganiseerd. Op de mooiste plekken werden er 

deze zomer bijzondere activiteiten georganiseerd. 

Talloze fiets-, wandel-, vaar-  en bus- en 
huifkartochten, een Muzikaal Groninger 
Erfgoedweekend met klassieke concerten en 

struinen door interessante gebieden. Honderden 

bezoekers hebben deze reis samen met ons beleefd.

De reis werd afgesloten met het dag 80 festival 

op het landgoed Coendersborch. Circa duizend 

Beschermers, vrijwilligers en relaties genoten 
van alle soorten muziek, lekker eten, theater en 
outdooractiviteiten. 

Graag bedanken we iedereen die zich heeft ingezet 

om van deze speciale reis een succes te maken! 

Het Houten Huis

The Full Minties
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Even geen Pokémons voor de leerlingen van de middenbouw van de Jan 

Ligthartschool in Delfzijl. In en rond bezoekerscentrum de Reidehoeve 

aan de Dollard gaan ze op zoek naar het echte buitenleven. Het wordt een 

ontdekkingstocht die zo leuk en spannend is dat een aantal leerlingen er 

zelfs een nat en modderig pak voor over heeft.

   

In de filmzaal van De Reidehoeve is het 

gezellig druk. De kinderen van groep 5 en 6 

van de Jan Ligthartschool in Delfzijl hebben 

er zin in; ze hoeven even niet in de school-

banken. Een verandering van omgeving 

doet goed. Het verhaal van vrijwillig mede-

werker Roelf de Vries draagt daar zeker aan 

bij. Hij neemt het programma voor vandaag 

door en heeft nog even bijzondere aandacht 

voor de grote afwezige van vandaag: de zee-

hond. Het is najaar en de ruim driehonderd 

zeehonden van de Dollard zijn de Noordzee 

opgetrokken. Dus moeten de leerlingen het 

vandaag doen met een opgezet exemplaar 

en de duidelijke uitleg van Roelf. “Achter 

de dijk hier zijn dit jaar meer dan honderd 

zeehondenpups geboren”, vertelt hij. “De 

melk die ze van hun moeder krijgen, is 

zo vet dat ze binnen een paar weken hun 

gewicht verdubbelen.” De kinderen luisteren 

met ingehouden adem. En vragen zijn er ook. 

“Hoe groot wordt een zeehond?” 

“De gewone twee meter en de grijze wel drie”. 

“Waarom hebben ze van die platte poten?” 

“Dat zijn de flippers. Een zeehond zwemt 

met zijn staart en stuurt met zijn borstflip-

pers.”

Lekker eten...

“Het is niet alleen voor de 
kinderen leerzaam”

MET DE SCHOOLKLAS NAAR HET GRONINGER LANDSCHAP
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“Het is niet alleen voor de 
kinderen leerzaam”
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Het verhaal van de aal

Er is zoveel te zien rond de Reidehoeve, dat 

het gemis van zeehonden snel is verge-

ten. Onder de goten van de buitenplaats 

zijn de resten te zien van andere jaarlijkse 

gasten. “Zwaluwen”, klinkt het in koor. 

Roelf vertelt het fascinerende verhaal van 

de drie zwaluwsoorten die hier voorkomen: 

de huiszwaluw, de boerenzwaluw en de oe-

verzwaluw. “Wisten jullie dat een zwaluw 

wel 2000 keer heen en weer moet vliegen 

om genoeg modder te verzamelen voor een 

nest?” 

Hoewel ook de zwaluwen schitteren door 

afwezigheid, zit de stemming er goed in. De 

grote groep wordt in tweeën gedeeld. Roelf 

en collega’s Emmie Bos en Marion Huizing 

en juffen Annette Böhler en Miranda Waijer 

nemen de kinderen mee naar de vispassage 

en de vogelhut. 

Hoe maak je een vispassage interessant? Je 

pakt geen verrekijker om vissen te kijken. 

Gelukkig is het verhaal van trekkende vis-

soorten spannend als een jongensboek. 

Ondanks het gure najaarsweer luisteren 

de kinderen geboeid naar het verhaal van 

Emmie en Marion genieten duidelijk van 

de met kinderen gevulde buitenplaats. 

“We willen graag dat scholen zien wat Het 

Groninger Landschap te bieden heeft”, zegt 

Marion. “Daarom hebben we alle scholen 

in de regio een brief gestuurd met een uit-

nodiging om met klassen langs te komen 

voor een excursie met activiteiten voor de 

kinderen.” 

Die uitnodiging werd door veel scholen en-

thousiast ontvangen. Emmie: “We hebben 

het druk met excursies. Tot nu toe zijn er al 

500 kinderen op bezoek geweest. Vooral de 

zomer is populair, als het lekker weer is en 

de zeehonden zijn er. Maar zelfs nu weten 

de scholen ons nog te vinden. Er is dan ook 

met ieder jaargetijde wel iets te zien en te 

doen.”

Garnalen en volle laarzen

Na een boterham en warme chocolademelk 

is het tijd om weer de kou in te gaan. De 

kinderen moeten nu zelf aan de slag en 

kunnen niet wachten. Emmie, Marion en 

Roelf staan aan de andere kant van de dijk 

al klaar met netjes en emmertjes. Grote 

de paling die hier 6000 kilometer vandaan 

paait. De larven maken de tocht terug om 

als doorzichtige glasaaltjes de vispassage te 

trotseren. Met de klepel, een soort kurken-

trekker, worden ze van zout naar zoet getild. 

Roelf: “Als het gras van de weilanden voch-

tig is, kunnen palingen zelfs over land van 

de ene sloot naar de andere kruipen.”

Soorten tellen

Het weer wordt er niet aangenamer op, 

maar het lijkt de kinderen niet te deren. Ter-

wijl ze naar de vogelkijkhut wandelen pra-

ten ze over vistrek, stekelbaarzen, paling en 

hun eigen visavonturen. Bij de hut worden 

ze opgewacht door Annette en Miranda die 

posters uitdelen met daarop de vogelsoor-

ten die het gebied bewonen of bezoeken. De 

kinderen krijgen verrekijkers uitgedeeld en 

kunnen nu op de poster de soorten afvin-

ken die de kille ochtend trotseren.

Het is druk in het getijdegebied. Tegen de 

verre oever schuift een eenzame lepe-

laar zijn snavel door het voedzame slib. 

Verschillende ganzen- en eendensoorten 

rusten op het water, of grazen op het gras-

gaten in de natte oever zijn gevuld met het 

zilte water uit de Dollard. “Het water zit 

vol met leven”, legt Roelf uit. Hij laat zien 

hoe je dat leven in je netje krijgt. “Niet te 

diep, ander vang je alleen maar modder en 

troep. En opletten waar je stapt. Als je in de 

modder terecht komt wordt, kost het veel 

moeite om weer los te komen.”

De kinderen gaan met hun schepnetjes aan 

de slag en binnen een paar minuten wor-

den de eerste vangsten luid aangekondigd. 

Maar het blijft een kwestie van goed kijken. 

Zo haalt Roelf een springlevend garnaaltje 

uit een schijnbaar leeg netje. Met wat hulp 

van de vrijwilligers van Het Groninger 

Landschap lukt het uiteindelijke alle kin-

deren wel een garnaaltje, visje of zelfs een 

zeeduizendpoot en een krab te bemachti-

gen. Het vissen eist ook een paar ‘slachtof-

fers’. Zo probeert Ajdin een klasgenootje 

voor een nat pak te behoeden en komt hij 

zelf per ongeluk in de modder terecht. Er 

is een paar man voor nodig om hem weer 

op het droge te trekken. Maar zelfs zijn 

doorweekte kleren en een paar andere 

natte pakken, mogen de pret niet drukken. 

land. Een onrustige vlucht kluten geeft een 

spectaculaire luchtshow. Iedereen geniet 

met volle teugen en als aan het einde van 

de ochtend de balans wordt opgemaakt, 

zijn er maar liefst 17 vogelsoorten afgevinkt 

op de posters.

Altijd wel iets te doen

Een ochtend met de leerlingen in de na-

tuur. Het is veel meer dan een uitje het is 

een openbaring. Dat vindt juf Annette zeker 

ook: “Ik woon hier vlakbij, in Appingedam. 

Maar ik ben hier zelf ook nooit geweest. 

Het is dus niet alleen voor de kinderen 

leerzaam.”

Elwin, Rico en Britt zitten op te warmen in 

de bezoekersruimte, voordat ze straks met 

een netje de kwelder in trekken. “Vooral de 

vogelhut vond ik mooi”, zegt Elwin. Of ze 

er zelf veel op uitgaan, de natuur in? “Met 

scouting zijn we veel buiten”, zeggen Rico 

en Elwin. “Maar verder niet heel veel.” Britt 

heeft ook genoten van het vogels kijken. “Ik 

heb veel soorten herkend, zeker zeven of 

acht. Het was erg leuk en we mogen dit best 

vaker doen.” 

Terwijl de groep terug naar de bezoekers-

ruimte wandelt om tassen en rugzakken 

op te halen, kijkt Annette tevreden om zich 

heen. “Jammer dat we alweer naar school 

gaan. We moeten terug, maar ik had hier 

toch zeker nog wel een paar uurtjes langer 

willen blijven.” Aan de gezichten van de 

kinderen te zien, is zij niet de enige die er 

zo over denkt.

Bezoekerscentrum de Reide hoeve 

is niet de enige loca tie van Het 

Groninger Landschap die excursies 

voor schoolklassen organiseert. 

Op alle bezoekerscentra zijn 

scholen van harte welkom, om het 

landschap te beleven. Meer weten? 

Neem contact op met coördinatopr 

Jeugdeducatie Michel van Roon, 

m.vanroon@groningerlandschap.nl 

of 050-3135901 

ontdek met de 
klas het Groninger 
landschap! 



15 GOLDEN RAAND 01HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 04 16 17

erik VAn oMMen ZuideLiJk westerkwArtier

IJsvogelparadijs

Blauwe flits
IJsvogels zijn alom geliefd, volgens velen 

de allermooiste vogel die er bestaat. Met 

z’n spectaculaire kleuren lijkt het wel een 

tropische vogel, ontsnapt uit een volière. 

Toch vliegt hij gelukkig overal in Groningen 

rond. Wie een ijsvogel wil spotten, kan het 

De kluut, de grote zilverreiger, de grauwe 

kiekendief: sommige vogels houden van Groningen. 

Beeldend kunstenaar Erik van Ommen brengt ze 

in deze serie in beeld. Deze laatste aflevering: 

de ijsvogels die na meerdere zachte winters een 

topjaar beleven. Bij de Coendersborch scheren ze 

als een blauwe flits door de grachten.

beste langs de gracht van de Coendersborch 

lopen. Let goed op het geluid, een hoge piep, 

‘tsie-ti tsie-ti’. Daarmee kondigt hij zijn komst 

aan. Even later vliegt hij hoogstwaarschijnlijk 

pijlsnel laag als een blauwe flits over het 

water. Let ook op overhangende takken, 

waarop ze doodstil naar beneden loeren. 

Beeldend kunstenaar Erik van Ommen houdt 

van de kleurenpracht. “De kleuren zijn nooit 

hetzelfde. Met elke lichtinval pakken ze 

anders uit. Dat maakt het boeiend.”

toptijd voor ijsvogels 
IJsvogels beleven een toptijd. Overal in de 

provincie zijn ze te vinden. Waarom? Door 

een serie zachte winters. Want hoewel de 

naam anders doet vermoeden; de ijsvogel kan 

absoluut niet tegen vorst. Tijdens een strenge 

winter, wanneer het water wekenlang bevro-

ren is, keldert de populatie. Vriest het te lang, 

dan zet natuurbeheerder René Oosterhuis bij 

het Leekstermeer een aantal stuwen op een 

kier. “Dan blijft het water her en der open.” 

Andersom geldt ook: na meerdere zachte win-

ters gaat het de ijsvogels nu voor de wind. 

storm als zegen 
Drie jaar geleden hield een zware storm huis 

in het Zuidelijk Westerkwartier. Meerdere 

bomen vielen om, inclusief de kluit. IJsvogels 

profiteren daar nu van. Het enige dat Ooster-

huis hoefde te doen, was de kluiten te laten 

liggen. “Omgewaaide wortelkluiten zijn ide-

ale broedwanden voor ijsvogels. In de steile 

wand graven ze hun nestgang en nestkamer.”

39 jongen in één jaar 
IJsvogels maken meerdere broedsels per jaar. 

Minimaal twee en soms, als alles meezit, drie. 

Afgelopen jaar was dat het geval. De twee 

ijsvogelparen bij de Coenderborch leveren 

dit jaar een forse schare nakomelingen af. 

In drie keer wisten ze met elkaar maar liefst 

39 jongen groot te brengen. Inmiddels zijn 

ze allemaal uitgevlogen. Een uitzonderlijke 

prestatie.

duikbril onder water
Een jagende ijsvogel duikt pijlsnel. Vaak zit 

hij eerst onbeweeglijk op een overhangende 

tak. Ziet hij een vis, dan schiet hij omlaag. Vlak 

voordat hij het water raakt, schuift er een 

extra ooglid voor zijn ogen. Een soort duikbril 

om het oog te beschermen. Dat ijsvogels het 

tegenwoordig goed doen in het Zuidelijk Wes-

terkwartier, zegt veel over de waterkwaliteit. 

Voor het duiken is de ijsvogel immers afhanke-

lijk van helder water, anders ziet hij de vissen 

niet. Modderkruipers, baarzen, snoeken, kar-

pers: ze staan allemaal op het menu, zolang 

ze maar klein zijn. Ze eten ook waterinsecten, 

zoals libellelarven en kikkervisjes.



 

    

CoLuMnHANNEKE KAPPEN

Met toestemming van de minister

Bij Het Groninger Landschap werken bijna 400 vrijwilligers. Ze vormen het kloppend 

hart van de Stichting. Wat mij opvalt is hoe verbazend artistiek die vrijwilligers soms 

zijn. Zo zag ik in bezoekersruimte Reidehoeve een prachtige foto-expositie van amateur-

fotografen Henk de Boer en Ko Veldkamp. 

Ko is al 21 jaar vrijwilliger bij Het Groninger Landschap. Ik zocht hem op en hij vertelde me 

zijn verhaal.

“Het is bij mij allemaal begonnen op een akker in Bellingwolde, achter de brede kont van 

een Belg. Mijn opa liep achter de ploeg, ik liep er als klein ventje naast. Dan hoorden we in 

de verte een vogeltje en dan vroeg opa, weet je wel wat dat is? Dat is een keuteldoemke. 

Alle Groningers weten natuurlijk dat dat een Winterkoninkje was. Mijn opa kende ze 

allemaal. Zijn liefde voor vogels heeft hij in die jaren op mij overgebracht. 

Mijn passie is het om ze op foto vast te leggen. Ik had tijdens mijn werkzaam leven ook 

altijd al de camera mee. Ik werkte in de buitendienst, als ik een broodje moest eten deed ik 

dat altijd in een gebied waar ik vogels kon ‘vangen’. Mijn auto stopte daar als vanzelf, heel 

gek!   

Soms ga ik met drie andere vogelliefhebbers op stap naar het buitenland. Binnenkort gaan 

we bijvoorbeeld weer naar Zuid-Zweden. Tenminste als de minister van financiën zich 

erin kan vinden. Zo noem ik mijn vrouw. Over het algemeen vindt die dat gelukkig geen 

probleem. Moven! zegt ze dan.

Mijn allermooiste foto is denk ik die van een ijsvogeltje. Ik had van iemand een tip 

 gekregen dat er ergens een paar te vinden waren. Maar om zo’n prachtig beestje dan ook 

van zo dichtbij te kunnen vastleggen is heel bijzonder vind ik.

Als vrijwilliger vind ik het leuk om als gids mijn kennis over vogels te delen. Een goeie grap 

hoort er wel bij dan. Hoorden we bijvoorbeeld in de verte een Winterkoninkje zingen, 

vroeg een mevrouw wat dat voor vogel was. Toen kon ik het niet laten om te zeggen dat 

het een Blauwe Reiger was. Moet kunnen, of niet!”

Op 22 november verhuisde de expositie van Henk en Ko naar verpleeghuis Vliethoven in 

Delfzijl. Mét de foto van het ijsvogeltje.
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Houtsnede van ijsvogel

Speciaal voor de lezers van 

de Golden Raand maakte 

Erik van Ommen deze prach-

tige houtsnede van een 

ijsvogel. Het is een reductie-

kleurenhoutsnede met twaalf kleuren gedrukt 

op Japans papier. Oplage: 22. Formaat: 20 x 15,5 

cm. Prijs € 200,– excl. lijst en passe-partout. 

Surf naar www.erikvanommen.nl. Onder de 

knop goldenraand ziet u meer informatie.

trekkers uit oost-europa
Het aantal ijsvogels neemt in het najaar toe. 

Niet alleen door de jonge vogels die, verstoten 

uit het ouderlijk nest, uitzwermen. Maar ook 

door trekkers uit Oost-Europa. Raken de wa-

teren daar bevroren, dan komen ze onze kant 

op, net als de ijsvogels uit Scandinavië. Dat 

ijsvogels trekken, weten we dankzij ringers als 

Oosterhuis. Een ijsvogel in de hand houden 

is een speciale ervaring. “Een ijsvogel draait 

zijn kop bijna 360 graden rond. Een bijzonder 

gezicht.”

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 04 18 19

een gicleé van een ijsvogel

Een gicleé is een kunstreproductie 

die bijna niets onderdoet voor het 

origineel. Art Revisited maakt ze in 

een beperkte oplage. Iedere gicleé 

wordt geleverd met een door de 

kunstenaar ge signeerd certificaat van 

echtheid. Formaat: 35 x 30 cm, met lijst 

39 x 34 cm. Beschermersaanbieding: € 

€ 115,– (normale prijs € 145,–), inclusief 

lijst en verzendkosten. Interesse? Kijk 

dan op www.groningerlandschap.nl/

webwinkel 

twee lezersaanbiedingen

In samenwerking met Art Revisited kunnen we onze Beschermers een set kaarten en een 

giclée van Erik van Ommen voor een mooi bedrag aanbieden.

set van vijf prachtige kaarten met ijsvogels

Winkelprijs is € 12,40, speciale Beschermers aanbieding is € 7,95 plus € 3,00 verzendkosten. 

Kaarten zijn te bestellen via  www.groningerlandschap.nl/webwinkel



Jeugdfestivals

Weer een recordaantal bezoekers aan de 

Jeugdfestivals van Het Groninger Landschap.

Dit jaar bezochten in totaal 9.756 bezoekers de 

festivals die Het Groninger Landschap speciaal voor 

gezinnen met kinderen organiseerde. Duizenden 

uilenballen zijn uitgeplozen, fossiele haaientanden 
gevonden, honderden broodjes zijn gebakken. 
Talloze waterbeestjes zijn gevangen en weer 

vrijgelaten en wat vooral opviel: allemaal blije 

gezichten.

Het festivalseizoen begon op 22 mei in Pieterburen 

met het Noordkustfestival. Met de huifkar naar 
de dijk om vogels te spotten of de molen te 

beklimmen, waren populaire activiteiten. Op 
18 en 19 juni stond het Midzomerfestival in het 
kader van de Hunze waar hard aan werd gewerkt. 

Tijdens het Dollardfestival op 18 september werden 

bijzondere vogelsoorten als de steltkluut gespot 

en werden zeehonden van dichtbij gezien. Helaas, 
door het droge weer, weinig paddenstoelen 
tijdens het paddenstoelenfestival, maar dat werd 
ruimschoots gecompenseerd met een survivalbaan, 
knutselactiviteiten en een workshop van de 

wereldkampioen jongleren. 

Het Groninger Landschap kijkt tevreden terug op 

de massale belangstelling voor de festivals en 

constateert dat het enthousiasme voor de natuur en 

het landschap bij jongeren springlevend is.          

Dollardfestival

Noordkustfestival

 

    

Jens Blok – Scheemda, midwolderboS
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“Van jongs af aan wilde ik al boswachter worden. Dat 
kwam denk ik doordat ik elke Hemelvaart naar een 
boscamping ging. De rust in het bos, de geluiden….zo 
kwam bij mij de wens op om boswachter te worden. Toen 
Het Groninger Landschap jeugdboswachters wilde 
aanstellen twijfelde ik er ook niet over. Ik was zo’n beetje 
de jongste. Ik was 11 jaar. Ik loop nu al ruim 4 jaar rond 
in het achterste deel van het Midwolderbos. Ik hou de 
paarden in de gaten, ik controleer de hekken. Het mooist 
vind ik het kleine meertje, daar zit een eilandje in met 
veel aalscholvers in de bomen. Dat ziet er gewoon mooi uit. 
Soms loopt één van mijn ouders mee, maar meestal wandel 
ik in mijn eentje rond. Lekker rustig! Dan luister ik naar 
de stilte.

Of ik later nog steeds boswachter wil worden, weet ik 
nog niet. Mijn kijk op de wereld is wat veranderd. Ik 
blijf jeugdboswachter zolang ik kan, maar of ik later 
nog steeds boswachter wil worden…vroeger wist ik dat 
zeker, maar nu niet meer. Er zijn zoveel andere leuke 
beroepen zoals verpleegkundige, 
of militair. Er zijn meer dingen 
bijgekomen die me leuk lijken 
maar boswachter kan zeker 
ook nog steeds!” F
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BERICHT VAN DE JEUGDBOSWACHTERS
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dit najaar mocht ik weer Prins Paddenstoel 

zijn. om het paddenstoelenfestival te 

promoten ging ik, als prins verkleed, in vier 

dagen 81 klassen langs. samen met verhalen-

verteller erik van dort maakten we daar in 

elke klas een soort cabaretvoorstelling van. 

Met de leerlingen deden we de trilzwam na, 

griezelden we bij de rupsendoder of verbaas-

den ons over de blotenbillenzwam. soms 

vergeet ik dat de leerlingen mij dan alleen 

kennen als prins en niet als Michel. ooit 

viel david uit groep 5 van de tweemaster 

uit winschoten me op omdat hij zo laaiend 

enthousiast was. twee weken later was 

ik weer op die school, om een vogelles te 

geven in de groepen 7 en 8. in de pauze zag ik 

david lopen en spontaan sprak ik hem aan. 

Maar hij schrok omdat hij me niet herkende, 

ik was immers niet in m’n prinsenpak! 

rona, een muzieklerares die ik ken, pleit al 

jaren op haar school voor een verkleedkof-

fer. Leerlingen kunnen dan een dag even 

iemand anders zijn. ik geloof daar wel in, 

het prikkelt de fantasie van de leerlingen en 

dat is wat je wilt! Het paddenstoelenfestival 

was het vierde en laatste jeugdfestival van 

Het Groninger Landschap in 2016. Zoveel 

blije gezichten zie je daar! we braken dit jaar 

weer alle bezoekersrecords, met in totaal 

op onze jeugdfestivals een kleine 10.000 

bezoekers, meest gezinnen met kinderen. 

Bij onze festivals nemen de kinderen hun 

ouders mee in plaats van andersom. daarom 

bedank ik alle kinderen die geloofden in de 

prins of in mij, want eerder dit jaar bezocht 

ik al 340 klassen voor de andere jeugdfesti-

vals, maar dan als mezelf. Gisteren begon de 

voorbereiding voor Midzomerfestival 2017. 

ik heb er nu al weer heel veel zin in. wat een 

prachtbaan heb je toch, zei rona, en dat kan 

ik alleen maar beamen!                       

CoLuMn: MICHEL VAN ROON 
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Midzomerfestival

Midzomerfestival

Noordkustfestival

Paddenstoelenfestival



Het Groninger Landschap heeft een nieuwe aanwinst bij de 

erfgoedlogies. In Zoutkamp heeft Het Groninger Landschap sinds 

kort niet alleen het traditionele vissershuisje ‘Enkhuizen’ voor 

vakantiegangers, maar ook een nagebouwde traditionele kalkoven en 

een uitkijktoren, Kaap Garmt.

   

Een vakantiehuisje in Zoutkamp met 

de naam Enkhuizen, daar moet wel een 

verhaal aan kleven. Deze nieuwe aanwinst 

van Het Groninger Landschap heeft zeker 

een bijzondere geschiedenis. Enkhuizen 

ligt op een fraaie locatie in het centrum van 

het gezellige vissersdorp Zoutkamp. Maar 

daar heeft het huisje niet altijd gestaan. In 

de jaren ’60 van de vorige eeuw werd het 

afgebroken met de bedoeling om een plaats 

te krijgen in het Zuiderzeemuseum in 

 Enkhuizen. Op pallets werd het huisje des-

tijds naar het openluchtmuseum verhuisd. 

Maar van een plek aan de kade in Enk-

huizen is het nooit gekomen. Het huisje 

heeft jarenlang op pallets in opslag gestaan. 

Stichting Historische Visserij Zoutkamp 

(SHVZ), de toenmalige eigenaar, heeft het 

huisje in onderdelen, per boot weer terug-

verhuisd van Enkhuizen naar Zoutkamp. 

Het heeft een prominente plek gekregen 

in de dorpskern, waar het met financiële 

steun van het Waddenfonds door vrijwil-

ligers van SHVZ werd opgebouwd. Ter 

herinnering aan de omzwervingen van het 

huisje, kreeg het de naam ‘Enkhuizen’. 

De SHVZ zocht naar een partner om het 

huisje te onderhouden en te verhuren. Zo 

kwam het bij Het Groninger Landschap 

terecht. Enkhuizen is opgenomen in de 

erfgoedlogies van de stichting: vakantie-

locaties voor mensen die rust, natuur en 

cultuur zoeken. Het smaakvol ingerichte 

huisje ademt de sfeer van het visserdorp. 

Het heeft een fraai ingerichte woonkamer, 

een tv-kamer en twee slaapkamers op 

zolder. 

Kaap Garmt

De aankoop van Het Groninger Landschap 

in Zoutkamp omvat naast het vissershuisje, 

een exact nagebouwde kalkoven en een 

kaap, een karakteristiek baken dat langs 

de vaarroutes in de Waddenzee stond. Zee-

kapen waren eeuwenlang een vast onder-

deel van het Nederlandse kustlandschap. 

Halverwege de 19e eeuw stonden er in het 

Nederlandse waddengebied 24 kapen. Daar-

van zijn er nog vijf originele over. De kaap 

in Zoutkamp is een nagebouwd exemplaar. 

Kapen werden vooral gebruikt voor navi-

gatiedoeleinden in het Waddengebied. Zo 

vormden twee kapen een lijn waarlangs vei-

lig kon worden gevaren. Ook werden kapen 

gebruikt als markeerpunt voor plaatsbepa-

ling.

Kaap Garmt staat aan het einde van een 

steiger bij de Sluis in de Zoutkamperril. 

De kaap is naar Garmt Visser genoemd, 

de overleden oprichter van de organisatie 

‘De Plannenmakers’ die projecten bedenkt 

voor mensen die buiten het arbeidsproces 

zijn geraakt. Ook de kaap, de kalkoven en 

het vissershuisje zijn in het kader van zo’n 

project gebouwd door mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Het Gronin-

ger Landschap had plannen om van het 

‘drenkelingenhuisje’ onderin de toren, een 

trekkershut te maken. Die plannen staan 

voorlopig in de ijskast. De kaap is nu vooral 

een vrij toegankelijke uitkijktoren met een 

spectaculair uitzicht over de Zoutkamperril 

en het Lauwersmeer aan de noordkant en 

Zoutkamp en het Reitdiep naar het zuiden 

toe.

Kalkoven

Vlakbij het vissershuisje is een kalkoven 

gebouwd naar het voorbeeld van de twee 

kalkovens die het dorp rijk was. In deze 

ovens werden schelpen gebrand tot onge-

bluste kalk. Onder in de oven werd een vuur 

gemaakt van turf en hout. Lagen schelpen 

en turf werden in de oven gelegd. Bij een 

hitte van tussen de 900 en 1200 graden 

bleef er van de schelpen alleen nog de onge-

bluste kalk over. Deze kalk werd vermengd 

met water zodat het eindproduct overbleef, 

de gebluste kalk. 

De nieuw gebouwde kalkoven wordt niet 

meer gebruikt om schelpen in te branden. 

In plaats daarvan kunnen de twee compar-

timenten in de oven worden gebruikt voor 

bijvoorbeeld exposities en evenementen in 

Zoutkamp. En ook als de oven niet wordt 

gebruikt, is het een prachtige blikvanger 

die een gedeelte van het verhaal vertelt over 

Zoutkamp als vissersgemeenschap.

Genieten in Zoutkamp

Zoutkamp is een uitstekende plek om de 

provincie en met name het Reitdiepgebied 

en het Lauwersmeer te verkennen. Dat kan 

over land, maar ook over het water. De Reit-

diepsluis aan de Zoutkamperril wordt niet 

voor niets de poort tot Groningen genoemd. 

Het vissershuisje in het dorp is dan ook be-

hoorlijk populair in het halfjaar dat het nu 

wordt verhuurd. Een blik in het gastenboek 

maakt dat wel duidelijk. De reacties van de 

bezoekers zijn zonder uitzondering positief. 

En dat betreft niet alleen het huisje, maar 

zeker ook de omgeving en de Zoutkampers. 

VAKANTIEHUISJE, KAAP EN KALKOVEN
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Meer weten over Enkhuizen in Zoutkamp en de andere 

erfgoedlogies van Het Groninger Landschap? Kijk op: 

www.groningerlandschap.nl/erfgoed/erfgoedlogies/

U kunt de erfgoedlogies van Het Groninger 

Landschap boeken bij Buitenleven Vakanties, www.

buitenlevenvakanties.nl

Een kleine greep uit anderhalf jaar Enkhuizen in Zoutkamp:

een duitse familie laat weten: “We hebben in het Zuiderzeemuseum in 

Enkhuizen gezien hoe de mensen vroeger in deze vissershuisjes leefden. En 

nu hebben we zelf tijd doorgebracht in dit smaakvol gerenoveerde huisje.”  

“De omgeving heeft ons verrast: mooi weids landschap met schitterende 

natuur, bij het Lauwersmeer en natuurlijk de Wadden. Aanraders: 

Kaarsenmakerij in Eenrum, Scheepvaartmuseum in Groningen, Observatie-

toren op de Ballastplaat en scones eten bij de theeschenkerij in Houwerzijl.” 

sander & ilse, thor & duuk. 

“Zoutkamp is een goede uitvalsbasis gebleken: halverwege Dokkum en 

Groningen en de zee op slechts tien minuten rijden. We hebben genoten van 

de omgeving en hebben het huisje als zeer luxe ervaren.” M & F. 

“We hebben meerdere keren rond het Lauwersmeer gefietst om te genieten 

van de vogels, damhert, paarden, runderen en reeën, kortom: de geweldige 

natuur en rust. We gaan nu weer terug naar de hectiek van het dagelijks 

leven in de drukte van de Randstad. Zoutkamp bedankt voor alle mooie 

herinneringen.” Madelène en Henk. 

“We hebben veel plezier in dit huis gehad en een geweldige tijd in Zoutkamp. 

De inrichting en sfeer zijn ons goed bevallen.” Valerie, Laura, Melanie, Lisa. 

“Hele leuke week gehad in Zoutkamp en omstreken. Prachtig huis, heel 

stijlvol ingericht, top. Ontzettende aardige mensen, je voelt je gelijk thuis. 

Heerlijk gevaren, lekker gegeten en mooie dingen gezien. We komen zeker 

nog een keer terug.” Fam. Papa.

‘Enkhuizen’ in Zoutkamp
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landschap en je moet bestuurlijke ervaring hebben. Financiële 

deskundigheid is nodig in de Raad van Toezicht, evenals juridische 

deskundigheid. Stuk voor stuk zijn het zeer gekwalificeerde 

mensen en samen dekken we de benodigde competenties. Dit werk 

doe je niet op een achternamiddag. Iedereen haalt informatie over 

Het Groninger Landschap uit het eigen netwerk, maar ook door 

aanwezig te zijn bij activiteiten. Ik doe bijvoorbeeld graag mee aan 

wandelingen van Het Groninger Landschap en kom dus regelmatig 

in onze gebieden. Dat geeft informatie over hoe de gidsen werken 

én over het gebied. Het is leerzaam en het is heel stimulerend om 

te zien hoe betrokken en enthousiast de medewerkers en gidsen 

zijn.”

klankbord
De rol van de Raad van toezicht is in de eerste plaats; toezicht 

houden op het handelen van het bestuur. “Dat betekent dat we 

bijvoorbeeld aankoopbesluiten van de directeur en de jaarstukken 

beoordelen en goedkeuren. Verder zijn we klankbord van de direc-

teur. Het contact met Marco Glastra vindt regelmatig plaats. Maar 

hij moet wel gewoon zijn ding kunnen doen en dat vraagt afstand. 

Tegelijkertijd moeten we er dicht genoeg opzitten om goed een oor-

deel te kunnen vormen. We evalueren onszelf ook. Competenties 

en de relatie met de bestuurder passeren jaarlijks de revue en dat 

moet ook. Je moet altijd kritisch kijken naar je eigen functioneren. 

De taken van de Raad van Toezicht zijn in alle jaren niet echt veran-

derd, maar de laatste tijd neemt de rol van Het Groninger Land-

schap op het gebied van erfgoed toe. Dat is een goede koers, vind ik 

en een logische ook, gezien de ontwikkelingen in het landschap.” 

rijksmonumenten
Bij veel Provinciale Landschappen is of wordt de erfgoedpoot 

sterker ontwikkeld. Daarbij  gaat het om monumentaal erfgoed 

in combinatie met (de geschiedenis van) het landschap. Vlietstra: 

“Dat we de borg Ewsum hebben overgenomen past duidelijk in die 

visie. Maar het overnemen van een monument in een stedelijke 

omgeving ligt niet voor de hand. Daar is een andere organisatie dan 

beter geschikt voor. Hetzelfde geldt voor de kerken. In de afgelo-

pen periode is intensief gesproken over de rol die Het Groninger 

Landschap zou kunnen en moeten nemen bij door de aardbe-

vingsproblematiek  bedreigde Rijksmonumenten. We denken na 

over het overnemen van oude, beeldbepalende boerderijen, mits 

dat Rijksmonumenten zijn en natuurlijk gelden daar  financiële 

randvoorwaarden. Daartoe zijn inmiddels afspraken gemaakt met 

de NAM over enkele objecten. Uiteindelijk sluit de directeur zo’n 

overeenkomst na intensief overleg met de Raad van Toezicht. Dat is 

voor beide partijen verstandig.” 

Genieten
Net als het bestuur ziet ook Vlietstra maatschappelijke verande-

ringen, waar Het Groninger Landschap zich volgens haar goed op 

instelt. “Het is een maatschappelijke trend dat mensen zich meer 

verbonden voelen met het landschap. Men wil er meer over weten 

en men wil er meer over te zeggen hebben. Ook als je geen dona-

teur bent van Het Groninger Landschap. Het Groninger landschap 

is van ons allemaal en dus is ook Het Groninger Landschap eigen-

lijk van ons allemaal. We hebben een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid voor het landschap en we genieten er ook allemaal van. 

Onze organisatie speelt goed in op die maatschappelijke ontwikke-

lingen, bijvoorbeeld door de verkoop van producten, en door ruim 

aandacht te geven aan excursies. Een prachtig voorbeeld is wat 

het afgelopen seizoen in polder Breebaart is georganiseerd rond 

de zeehondenpopulatie. Die zeehondenwand heeft zóveel publiek 

opgeleverd! En kijk eens naar de jeugdeducatie. Jong geleerd is oud 

gedaan! We zijn de enige in Nederland met jeugdboswachters. Ik 

begrijp niet dat zo’n mooi, en ook zo’n logisch initiatief geen na-

volging krijgt. Het zegt in ieder geval veel over ons. Samenwerking 

met andere organisaties zoeken we steeds vaker op. We hebben het 

80-jarig bestaan benut om onze positie hier in de provincie nóg 

beter onder de aandacht te brengen.”

Vlietstra kent een lang verleden van publiek bestuur. Ze was 

wethouder, burgemeester, gedeputeerde, interim-burgemeester 

en Eerste Kamerlid. Ze is nu ambteloos burger, maar zeker niet 

werkloos. Ze somt een tiental functies op in Raden van Advies, 

Raden van Toezicht of Raad van Commissarissen. Functies waar 

ze vaak voor gevraagd wordt. “Ik hoefde er niet lang over na te 

denken toen ik een paar jaar geleden gevraagd werd om Jaap van 

Dijk als voorzitter van de RvT van Het Groninger Landschap op 

te volgen. Ik hou van wandelen. Ik ben een genietende burger 

in de gebieden van Het Groninger Landschap. Vaak loop ik rond 

bij de Ennemaborgh of op de kwelders, bij Nieuwe Statenzijl. 

Liefde voor natuur en landschap heb ik al heel lang. In de jaren 60 

studeerde ik in Groningen en kende het Ommeland nauwelijks. 

Toen ik burgemeester van Winschoten werd, was ik verrast door de 

omgeving. Winschoten is de poort naar de kwelders en de polders, 

én naar Westerwolde. Van hieruit heb ik de provincie ontdekt.”

Competenties 
Behalve Vlietstra zijn er nog zes leden van de Raad van Toezicht. 

Allemaal voelen ze een sterke verbondenheid met de Groningse 

natuur en het landschap. “Ik merk een enorme betrokkenheid en 

drive bij de andere leden”, zegt Vlietstra. “Het is een onbetaalde 

functie, in feite zijn we vrijwilligers  naast de andere vrijwillig 

medewerkers.” Alle leden vullen elkaar aan doordat iedereen zijn of 

haar eigen expertise heeft. Dat is heel belangrijk, vindt Vlietstra. “Je 

moet natuurlijk betrokken zijn bij natuur, erfgoed en het Groningse 
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Een Raad van Toezicht (RvT) is voor de meeste mensen ‘ver weg’. Op 

afstand. Een RvT werkt vooral achter de schermen en het imago van zo’n 

bestuursorgaan bij het grote publiek wordt vaak bepaald door incidenten 

elders. Niet bij Het Groninger Landschap, benadrukt Janny Vlietstra, voorzitter 

van de Raad van Toezicht. “We voelen ons zeer betrokken. We geven ruimte 

aan de directeur maar evalueren hem en onszelf geregeld. Onze rol is breder 

dan zes keer per jaar vergaderen. Altijd is er wel iemand aanwezig bij 

activiteiten, we zijn betrokken en we leveren ieder met een eigen expertise 

een bestuurlijke bijdrage.” 

   

Betrokken, kritisch en op 
werkbare afstand
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Vanaf 1 november is bij verschillende bakkers en supermarkten in de 

provincie Groningen het ‘Pronkjewail’ te koop. Dit smakelijke brood 

is voor 100% een Gronings product. De granen van het ‘Pronkjewail’ 

worden in de provincie Groningen verbouwd en door de molenaar 

Jan Pot van de Kropswolder molen De Hoop, op authentieke wijze tot 

meel gemalen. Met deze actie gaat van ieder brood 20 cent naar Het 

Groninger Landschap.

   

Het past heel goed in de huidige trend om 

de herkomst te weten van de levensmid-

delen die we nuttigen: een brood dat van 

graan tot bakker uit de eigen regio komt. 

Molenaar Jan Pot van molen De Hoop 

in Kropswolde maalt het graan dat door 

Groninger boeren wordt verbouwd, tot een 

licht tarwemeel. Van dit meel wordt een 

heerlijk brood gebakken: het ‘Pronkjewail’. 

Het brood is in de hele provincie bij veel 

bakkers en supermarkten te koop.

Het is meer dan zo maar een broodje. Het 

is een voorbeeld van de mooie producten 

die uit onze provincie komen: een broodje 

om trots op te zijn. Van land tot bakker is 

het een product uit de regio. En van ieder 

brood en iedere zak meel die worden 

verkocht, gaat 20 cent naar Het Groninger 

Landschap. Dit geld komt ten goede aan het 

beheer en onderhoud van de molens van 

de stichting. Van het land naar het land, zo 

is de cirkel rond.

Positief verhaal

“Met deze actie willen we aangeven dat 

het tijd is om meer nadruk te leggen op de 

positieve ontwikkelingen in de provincie 

Groningen”, zegt Pot. “Te vaak gaat het 

hier in Groningen om negatieve zaken, 

als de gaswinning. Dat is erg jammer 

want de provincie heeft zoveel moois te 

bieden. Kijk alleen maar naar de prachtige 

producten die hier verbouwd en gemaakt 

worden. ‘Pronkjewail’ is daar een mooi 

symbool van.”

Het ‘Pronkjewail’ en het meel waarvan 

het brood wordt gebakken, zijn vanaf   

1 november verkrijgbaar. Een overzicht 

van de deelnemende bakkerijen, super -

te
k

st
  J

e
ro

e
n

 S
c

h
o

o
n

d
e

rg
a

n
g

   
F

o
to

g
ra

fi
e

  H
e

t 
G

ro
n

in
g

e
r 

L
a

n
d

sc
h

a
p

markten en molens waar het brood en  

het meel verkrijgbaar is, kunt u vinden 

op de website van molen De Hoop: 

www.molenmulderpot.com 

Pronkjewail: Gronings brood 
om trots op te zijn



Giften en Legaten

Uw geld wordt besteed aan het ontwikkelen, herstellen en in stand houden 

van het karakteristieke landschap, de natuur en het cultureel erfgoed in de 

provincie Groningen. Wilt u meer weten over het schenken en 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 bel 050 - 3135901.

magnetische aantrekkingskracht op 

verschillende watervogels gehad. Met de 

nieuwe informatiepanelen kunnen we ook 

aandacht geven aan de slibproblematiek 

in de Dollard. Hiermee kunnen we bezoe-

kers bewust maken van deze problematiek 

en vertellen aan welke oplossingen we 

werken.

ViSKOTeePAK ScHenKT HeT GrOninGer 
LAndScHAP 1250 eurO 

Dankzij een gift van ViskoTeepak aan Het 

Groninger Landschap kunnen de infor-

matiepanelen bij bezoekerscentrum de 

Reidehoeve weer vernieuwd worden. Het 

bezoekerscentrum ligt in Termunten en 

laat zien hoe eb en vloed de natuur in het 

 Dollardgebied bepalen. Dit vrij nieuwe 

natuurgebied heeft vanaf het begin een 

In de natuurgebieden van Het Groninger Landschap worden 

met regelmaat bijzondere vogels of zoogdieren gezien, soms 

zeldzame planten en paddenstoelen. Ook signaleren we 

trends van opvallende dier- en vogelsoorten die langzaam 

weer terugkomen in onze provincie. Die waarnemingen 

zijn natuurlijk niet alleen beperkt tot de gebieden van Het 

Groninger Landschap maar worden overal in de provincie 

gedaan. Hebt u een opvallende waarneming te melden én er 

een goede kwaliteit foto van gemaakt, dan kunt u die toesturen 

naar Het Groninger Landschap: info@groningerlandschap.nl 

Zeldzame witte snavelbies in Groningen

Groningen is een zeldzaam plantje rijker! In de Harener Wildernis 

HET GRONINGER LANDSCHAPGOLDEN RAAND 04 28 29

Witte 

snavelbies

wAArneMinGen

is de witte snavelbies aangetroffen. Het is een beschermde, 

kwetsbare en zeldzame plant in Nederland. Het is een soort die 

normaal op hoogveen voorkomt. Bekend is dat de witte snavelbies 

in Drenthe en ook bij Appelbergen op een paar plaatsen voorkomt. 

Maar voor Groningen is het een ronduit zeldzame soort.

 

De witte snavelbies houdt van zonnige open plaatsen op natte, vaak 

‘s winters overstroomde voedselarme, zure grond. Bij de Harener 

Wildernis voldoet het gebied aan die eisen. De grond is een paar 

jaar geleden afgeplagd, de grond is voedselarm en het terrein staat 

op veel plaatsen ‘s winters onder water. Het is even afwachten 

welke planten daar dan opduiken. Daar zitten soms opvallende 

soorten tussen. Zoals nu: de witte snavelbies.

we hebben een anonieme gift ontvangen 

voor het beschermen van wad- en weidevo-

gels bij de Punt van reide. dit doen we door 

voswerende rasternetten te plaatsen in dit 

gebied. Met het bedrag kunnen we grote 

stukken rasternetten aanschaffen, waarmee 

we het leefgebied van de wad- en weidevo-

gels een stuk kunnen vergroten. 

Het Groninger Landschap heeft 400 euro ont-

vangen van de organisatie van de Vrouwen 

Loop- en Lifestyledag. de Vrouwen Loop- en 

Lifestyledag organiseert jaarlijks speciaal 

voor vrouwen een aantal wandeltochten 

door het Groninger landschap (omgeving 

 uithuizen). Hierbij wordt er voor deze wan-

delaars een kleine lifestylebeurs ingericht 

op het terrein van de Menkemaborg: het 

start en finishpunt van de wandeltochten.

Het echtpaar Arnold en Ada van Dam uit 

Zuidhorn heeft Het Groninger Landschap 

een prachtig schilderij van Minne Onnes 

geschonken. Na een aantal bezoeken aan het 

bezoekerscentrum Noordkust in Pieterbu-

ren besloot het echtpaar een schenking te 

doen aan Het Groninger Landschap. En wat 

is er toepasselijker dan een schilderij van 

de Groningse noordkust. Het schilderij is 

geschilderd in 2003 en draagt de naam ‘Aan 

de kust’. Het echtpaar kwam persoonlijk het 

schilderij overhandigen aan Marco Glastra. 

Het schilderij krijgt binnenkort een mooie 

plek in het bezoekerscentrum.  

GiFt VAn 5000 euro Voor  
VosrAsters Punt VAn reide

Vrouwen LooP- en LiFestYLe-
dAG: 400 euro
   

sCHiLderiJ Minne onnes
   

GiFten en LeGAten

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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Koereiger

Van de witte reigers die in ons land voorkomen is de koereiger de 

kleinste en meest zeldzame. De koereiger is half zo groot als een 

grote zilverreiger. In september zat er een koereiger in de weilan-

den rond de Lettelberterpetten en ’s nachts verbleef de koereiger 

tussen de grote zilverreiger grote zilverreigers op de gemeenschap-

pelijke slaapplaats bij de Lettelberterpetten.

Slecht uilenjaar

Na twee overvloedige jaren ging het het afgelopen jaar een stuk 

slechter met de uilen. Veel bosuilen hebben niet gebroed of maar 

weinig jongen gekregen. Dat geldt ook voor de kerkuilen. De kerk-

uil in de uilenkast bij de Coendersborch heeft bijvoorbeeld zeven 

eieren gelegd, die alle zeven uitkwamen. Elke week overleed er een 

jong als gevolg van voedselgebrek. Uiteindelijk vloog er geen enkel 

jong uit. Het is wel een normaal patroon dat na een topjaar vaak 

een minder goed jaar volgt, maar dit jaar was het wel heel slecht. 

Een mogelijke oorzaak kan het slechte weer zijn geweest in het 

voorjaar waardoor het voor de uilen moeilijker werd om te jagen. 

een zwervend, jong dier was. Boommarters zoeken bossen op met 

een rijke variatie aan bomen en struiken. Ze voeden zich vooral met 

muizen en vogeltjes.

Bij Bourtangerveld, op een perceel met naaldhout en struiken is 

een kuifmees gespot. Dat is een bijzonder vogeltje en een leuke 

soort voor dit gebied. De kuifmees zoekt vooral naaldbomen op. 

Waarschijnlijk is deze kuifmees de Duitse grens overgestoken. Aan 

de Duitse kant zijn meer naaldbossen en komen de kuifmezen dus 

ook meer voor.

De herfst is ook de tijd waarin veel trekkende roofvogels te zien. De 

scandinavische roofvogels overwinteren in onze gebieden, terwijl 

‘onze’ roofvogels de zuidelijker streken opzoeken. Dit jaar opmer-

kelijk veel wespendieven, die via de kuststrook onder meer over 

polder Breebaart trokken. Ook werden dit jaar in de hele provincie 

veel meer visarenden gespot.

Polder Breebaart trok bovendien extreem veel lepelaars. Deze vo-

gels hadden op Rottumeroog en Rottumerplaat een goed broedsei-

zoen achter de rug en kwamen net als – ook bijzonder – een jonge 

steltkluut in de polder voedsel zoeken.

‘Zwervers’ 

In het Midwolderbos en rond Bourtangerveld is voor het eerst een 

 zwarte specht waargenomen. Niet eerder is deze grote spechten-

soort in Oost-Groningen gesignaleerd. Zwarte spechten komen wel 

in de Drentse bossen voor en sporadisch vliegen er exemplaren 

naar mooie bosgebieden in Groningen. Ze zoeken dan vooral ge-

varieerd bos op waar ook grote beuken staan, een boomsoort waar 

de zwarte specht graag in zit.

Ook is in het Midwolderbos een boommarter aangetroffen. Het 

dier was dood, 

maar toch is het 

bijzonder omdat 

de schuwe boom-

marter hier nog niet 

eerder is waarge-

nomen. Wel zitten 

er boommarters in 

Westerwolde, dus 

het kan zijn dat dit 

Lepelaar

Visareend

Kuifmees Zwarte

specht



 

Het Groninger landschap kan zich soms 

prima redden zonder, of met minimale 

hulp van de mens. Maar vooral op en rond 

het culturele erfgoed is goed onderhoud 

en beheer noodzakelijk. Hovenier Bert 

Schuil weet er alles van. Hij geniet van het 

onderhoud en de restauratie van eeuwen-

oude tuinen en monumentale landgoede-

ren. 

“ik doe eigenlijk alles wel op tuin- en land-

schapsgebied”, zegt hovenier Bert schuil. 

“ik vind het mooi om een particuliere tuin 

aan te leggen. en ik werk ook voor lokale 

overheden en grote organisaties. Maar ik 

kan écht genieten van het werk aan een 

monumentale tuin of landgoed. Als wij 

bijvoorbeeld aan het werk gaan rond de 

ennemaborgh of het iwema steenhuis, dan 

vergeten we bijna dat we aan het werk zijn; 

zo mooi vind ik dat werken rond die oude 

monumenten. Het is bijzonder werk waar-

voor je goede feeling voor het landschap en 

de geschiedenis nodig hebt.”

schuil heeft zijn bedrijf twintig jaar geleden 

opgericht. Hij is gevestigd in doezum in het 

westerkwartier. dat is ook de streek waar 

hij is geboren en getogen, een gebied dat 

hem na aan het hart ligt. Het landschap 

rondom zijn woongebied heeft hij zelfs 

gedeeltelijk mogen vormgeven. “Achter 

mijn erf ligt een natuurgebied. Als kind van 

de streek ging ik gesprek met de landeige-

naren. Zo kon ik hen ervan overtuigen dat 

het gebied waardevol is voor wandelaars 

die de streek willen ontdekken. Mede 

hierdoor wilden zij land beschikbaar stellen 

voor wandelpaden en bos. Het is een mooi 

voorbeeld van hoe ik me met deze streek 

verbonden voel.”

Altijd in de natuur

schuil is dagelijks buiten actief. dat weer-

houdt hem er niet van in zijn vrije tijd het 

Groningse landschap te ontdekken. wij hou-

den erg van oude gebouwen in combinatie 

met het fraaie landschap. ik geniet ervan 

wanneer er ineens in het land een prachtig 

stuk cultuurhistorie opduikt, zoals bijvoor-

beeld de strokartonfabriek de toekomst bij 

scheemda. Het is ook de reden dat ik vriend 

ben van Het Groninger Landschap. ik vind 

het fantastisch dat een organisatie zich zo 

inzet om zulke juweeltjes op cultuur- en 

natuurgebied te beschermen en probeert te 

behouden.”

HoVeniersBedriJF sCHuiL: “ik kAn éCHt Genieten 
VAn een MonuMentALe tuin”

Bert Schuil

VAN HET GRONINGER LANDSCHAP

Het Groninger Landschap wordt gesteund 

door vele bedrijven en organisaties. Deze 

Vrienden maken het beschermingswerk 

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 Hoveniersbedrijf 

Schuil. 

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

Gjald

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

Groningen seaports

Hoogeland Catering

Hooghoudt B.V.

Hoveniersbedrijf schuil

itenso

kikkoman Foods europe BV

koepon Holding B.V

koninklijke wagenborg

nnZ bv

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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