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Groninger Landschap actief met
bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep
Het bezoekerscentrum van het Groninger Landschap ‘Buitenplaats
Reitdiep’ is geopend in de zomer van 2010. Het bezoekerscentrum
ligt in het Reitdiepgebied tussen de stad Groningen en Winsum en
is gevestigd in een voormalige, monumentale boerderij waarvan de
originele houten constructie nog volledig in tact is. De Buitenplaats
is gelegen in het natuurgebied de Koningslaagte, dat de verbinding
vormt tussen het Hunze- en Reitdiep gebied. Een landschap met 25
eeuwen bewoningsgeschiedenis.
Bezoekerscentrum ‘Buitenplaats Reitdiep’
draait volledig op vrijwilligers. Er zijn
zeventig vrijwillige medewerkers bij het
bezoekerscentrum betrokken. Ze hebben
een eigen bestuur en zijn opgedeeld in

meerdere groepen. Iedere groep heeft zijn
eigen taak/werkgebied. Zo zijn er de gastgevers die in het informatiecentrum en in
de winkel werkzaam zijn. Andere groepen
houden zich bezig met rondleidingen,
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excursies organiseren en het vee verzorgen. De vrijwilligers geven speciale aandacht aan kinderen. Er is een buitenspeelplaats, een insectentuin met een
insectenhotel en een groentetuin. En niet
te vergeten zijn er de nodige boerderijdieren. In het gebouw is er speciaal voor de
jeugd een natte ruimte. Deze ruimte wordt
gebruikt om met de kinderen proefjes te
doen Ook kan het onderwaterleven er
onder de microscoop worden bekeken.

De veestapel
De veestapel bestaat uit zes Groninger
blaarkop koeien, drie pinken, twee Bentheimer varkens, vier Toggenburger geiten,
een koppel Groninger Meeuw kippen en
enkele konijnen. De dieren dienen in de
eerste plaats als publiekstrekker. Maar ook
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om de kinderen kennis te laten maken
met de boerderijdieren, de jonge kalfjes en
lammetjes. In de wintermaanden zijn de
runderen gehuisvest in een potstal. De
ruwe mest die daar wordt geproduceerd is
zeer geschikt voor het weidevogelbeheer,
dat het hoofddoel van het Groninger Landschap is voor het natuurbeheer in het
Reitdiepgebied. In de veestapel zijn geen
Groninger paarden opgenomen, deels
omdat er onvoldoende stalruimte is,
anderzijds door het afwijkende graasgedrag van de paarden.
Het Reitdiepgebied is een goed voorbeeld
van waterbeheer voor de weidevogels. Er
zijn maatregelen genomen om het water
langer vast te houden en meer verschil in
het zomer- en winterpeil te krijgen. Het
resultaat: het gebied is het belangrijkste
broedgebied van de grutto in de provincie
Groningen. Er zijn ruim 700 grutto`s waargenomen. Daarnaast komen er veel tureluurs en eenden voor.

Laat het Reitdiep weer kronkelen
Vanuit het Bezoekerscentrum wordt ook
voorlichting gegeven over het project ‘Laat
het Reitdiep weer kronkelen’ dat in het
kader van de Ecologische Hoofd Structuur
(EHS) door het Groninger Landschap
wordt uitgevoerd. Beheerder van dit
gebied is Arjan Hendriks. Aan de hand van
oude landkaarten en vrij recente
luchtfoto`s laat hij zien dat het oude cul-

tuurlandschap met zijn onregelmatige
blokverkaveling nog vrijwel intact is gebleven. Vanuit de lucht is nog duidelijk te zien
hoe het water van de vroegere Hunze, die
zijn oorsprong heeft ten oosten van Gasselte in Drenthe, via het Zuidlaardermeer
en het Winschoterdiep zijn weg vervolgt
als het Reitdiep en zo in de Lauwersmeer
uitmondt. Het landschap is getekend door
kronkelende sloten, voormalige rivierbeddingen, die als drooggevallen geulen in de
weilanden zichtbaar zijn. Daardoor wordt
dit gebied het oudste cultuurlandschap
van West-Europa genoemd.
Doel van het project is om de waterhuishouding aan te passen en de oude meanders te herstellen. In het gebied is dan
beter te zien hoe de oude Hunze nog
ongestoord door het landschap kronkelde
tot aan de stadsgrens van Groningen. Verhoging van de grondwaterstand zorgt er
ook voor dat de bovengrond niet uitdroogt,
zodat de weidevogels weer makkelijker de
emelten en regenwormen kunnen verorberen.
Bij het beheer van het Reitdiepgebied
wordt nauw samengewerkt met de boeren
uit de omgeving. Er is 500 ha. verpacht aan
lokale boeren die actief zijn in het weidevogelbeheer en lid zijn van de Vereniging
Duurzame Landbouw Stad en Ommeland.
Onlangs is met deze agrarische natuurvereniging een samenwerkingsovereenkomst
getekend. Het Groninger Landschap
maakt momenteel plannen voor de realisatie van een eigen beheerboerderij waarbij een nieuwe grote potstal gebouwd gaat
worden. Een deel van het natuurgebied zal
dan beheerd kunnen worden met eigen
vee, het liefst met Groninger blaarkoppen.

Het buitendijks kweldergebied
Van oudsher is het Groninger Landschap
betrokken bij het beheer van de kwelders
langs de Waddenzee. Het gebied van circa
duizend hectare strekt zich uit van Lauwersoog tot de Dollar. Het Groninger Landschap heeft hiervan 200 hectare, verspreid
langs de Groninger Noordkust, in eigendom. Die worden beweid door vee van
diverse boeren. Zij bepalen welke rassen ze
inscharen. Voor de zeldzame rassen ligt
hier dus een kans. Enkele decennia geleden
werden de kwelders beweid door diverse
eigenaren. Sinds de boeren zich de laatste
jaren steeds meer richten op hun binnendijkse bezit, bleef de beweiding op de kwelders achterwege. Met als gevolg een sterke
verruiging. Ze groeiden plaatselijk dicht. Ze
overwoekerden met Zeekweek. Allerlei
vogels houden daar niet van. Koloniebroeders zoals Kluten, Grote Sterns. Kokmeeuwen en Visdiefjes willen een open ruimte.
Het gevolg: een afname van de broedparen.
Het was de hoogste tijd om de biodiversiteit weer te herstellen. Om dit herstel vorm
te geven sloegen alle eigenaren de handen
ineen. Het gezamenlijke project ‘Kwelderherstel Groningen’, dat is gefinancierd door
het Waddenfonds, loopt intussen twee jaar.
Door het inzetten van meer grazers als runderen, schapen en paarden, wil men de
verruiging van de kwelders tegengaan. In
zes jaar tijd moet de aanwas van zeekweek,
een taaie grassoort, met tweederde zijn
afgenomen. Daarmee hoopt men dat de
biodiversiteit weer is toegenomen tot een
aanvaardbaar niveau. ,,De eerste indrukken zijn hoopgevend”, aldus rayonbeheerder Arjan Hendriks.
Meer informatie op: www.groningerlandschap.nl. =
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