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Van het bestuur

Beste Groninger KNNV-ers,

Maartse vliegen in april, vleermuizen die uit honger maar overdag vliegen, smienten na de 
paasdagen: De lente laat op zich wachten. Alsof de weergoden mededogen met ons hebben, de 
liefhebbers. We mogen niet samen naar buiten, terwijl we dat zo graag willen. Vooruit, het 
voorjaar gaat even in de vrieskast. De vraag is of de maatschappij klaar als de lente echt losbarst. 
Ik vrees van niet. Versoepelingen komen en gaan, maar op korte termijn verwachten we, ook als 
bestuur, geen vrijbrief voor groepsactiviteiten. 

Daarmee kom ik op een huishoudelijke mededeling. Er is enig optimisme om op iets langere 
termijn toch (met eventuele voorzorgsmaatregelen) toch fysiek de ALV te organiseren. Als bestuur 
kiezen we er voor om voorlopig deze optie aan te houden. Statutair is daar ruimte voor en we 
houden het belang van elkaar daadwerkelijk ontmoeten boven de praktische makkelijkheid (maar 
ook de beperkte toegang voor een aantal van ons) van een digitale meeting. Met andere woorden: 
we schuiven de ALV voor ons uit tot in ieder geval de zomermaanden.

Laten we ons vasthouden aan de positieve ontwikkelingen, ze zijn er namelijk wel! Een deel van 
de KNNV-ers heeft een afspraak gemaakt of heeft wellicht al een prik gehaald. Hoe tergend traag 
ook, de bal blijft gelukkig wel rollen. En we hoeven ons niet te vervelen. We krijgen genoeg 
hulpverzoeken binnen, zie verderop. Spreekt 1 van deze onderwerpen je aan, neem dan (ook met 
mij) contact op. 

Daarnaast, wisten jullie dat vanuit de landelijk KNNV website een mooi overzicht te vinden is 
over een divers aanbod van online lezingen? Neem een kijkje, er zit vast iets bij dat aanspreekt.

En, tenslotte, en dat mag nog steeds geen verrassing zijn:

We zoeken bestuursleden! We zijn eigenlijk al onderbezet en zoeken structureel hulp.

Concreet: dit jaar stopt Tineke met haar penningmeesterschap. We gaan de komende weken actief 
een aantal mensen benaderen, maar wil je ons die moeite besparen? Graag! Het is een rol die aan 
tijdinvestering best meevalt, neem contact met ons op.



Maar in het kader van het kader, er is veel mogelijk. Heb je enige ambitie, dat geldt natuurlijk ook 
onze nieuwe leden vanuit Oost-Groningen, geef een seintje. 

Groet,

namens het bestuur,

Thorhold Souilljee

Activiteiten

We missen met zijn allen de lezingen. In de landelijke nieuwsbrief is daar ook aandacht voor. 
Voorlopig dus niet fysiek, maar online worden er door verschillende afdelingen genoeg digitale 
georganiseerd! Nieuwsgierig? Neem een kijkje op de vernieuwde website van de KNNV:

https://knnv.nl/agenda/?category=lezing

 Oproepen

 Heel Groningen gidst

In het groene netwerk van Groningen ligt de kennis over natuur, milieu en landschap voor het 
oprapen. Wat weten we veel met elkaar! Over nachtvlinders, over wildplukken, over wierden en 
poelen. Over natuurfotografie, over stadsnatuur, over vogels, over duurzame oplossingen in je 
bedrijf. Over wat er in de slootjes leeft. Over de geschiedenis van het landschap. Met elkaar weten 
we meer dan een bibliotheek aan boeken kan bewaren, en onze kennis is leuker, eigenwijzer en 
veel gezelliger dan je op Google kunt vinden. Om die kennis tastbaar te maken is juni 2021 
uitgeroepen tot de maand van 

HEEL GRONINGEN GIDST         

Kunnen je beste vrienden je verhalen over de vogeltrek niet meer horen? Weet zelfs je buurvrouw 
inmiddels alles over libellen? Treur dan niet en geef je nu op om eenmalig je kennis uit te storten 
over iemand voor wie jouw kennis nieuw is en die je het hemd van het lijf vraagt tijdens

HEEL GRONINGEN GIDST

Een privé-excursie in de open lucht, in de provincie Groningen. Voor en door Groningers met een 
groen hart. Want in iedereen schuilt een gids! Ervaring als gids is niet nodig, je enthousiasme wel.

Zin om mee te doen? Geef je dan nu op als gids. Hiervoor heb je tot en met 25 april de tijd, dan 
sluit de aanmeldronde. Daarna kunnen de gasten zich aanmelden tot halverwege mei. Belangrijk 
om te weten: uiteraard kunnen gidsen ook weer toehoorders worden van een ander uitje!

Aanmelden via:  https://spits-online.nu/platform/3TsyVcNrfouR253nTaYe

Hoe werkt het:

• Het uitje is coronaproof

• Aanmelden kan tot en met 25 april (gidsen) en tot half mei (voor de gasten)

• De Natuur en Milieufederatie Groningen (NMG) verspreidt het menu met uitjes begin mei 
onder het netwerk van achterban en vrijwilligers van groene organisaties.

https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
https://spits-online.nu/platform/3TsyVcNrfouR253nTaYe


• Vervolgens kunnen mensen zich inschrijven op een uitje naar wens. VOL=VOL.

• De NMG brengt in de tweede helft van mei gids & gast met elkaar in contact, zodat zij 
samen de afspraak definitief kunnen maken.

• Aanmeldingen verlopen via het formulier en worden later zichtbaar gemaakt op een 
digitale kaart.

• Gids & gast gaan op pad op de door hen afgesproken datum, tijd en plek in de provincie 
Groningen.

• Gids & gast maken een foto tijdens hun uitje en sturen deze naar de NMG (dit is niet 
verplicht, maar zou wel heel leuk zijn; bekijk hier onze anderhalve meter selfie-tip)

Meer informatie: https://nmfgroningen.nl/q-a-heel-groningen-gidst/

 Collectief Groningen West

Dit jaar starten wij een project over extensief kruidenrijk grasland voor de weidevogels. Hiervoor 
zijn we nog opzoek naar mensen die ons willen helpen om de vegetatie (en insecten) te monitoren.

Geïnteresseerde leden die hier een rol in zouden willen en kunnen spelen kunnen contact opnemen

 jvandervelde@collectiefgroningenwest.nl

www.collectiefgroningenwest.nl

                                                                 

 Bos Driebondsweg

Dit gebied is een op natuurlijke wijze ontstaan bos op een depot van baggerslib dat vrijkwam bij 
verbreding en verdieping van het Eemskanaal in de jaren 1960.

Het bos wordt bedreigd door stedelijke ontwikkelingen: er wordt naast het bos een grote 
woonwijk aangelegd als onderdeel van de grote stadsuitbreiding van Meerstad.

Op het moment ligt er een concept Stedelijk Programma van Eisen Eemskanaalzone in procedure 
bij het gemeentebestuur. Bedreigingen op korte termijn bestaan uit de plannen voor de aanleg van 
een mountainbikepad.

Een aantal bewoners uit Ruischerbrug, Middelbert en Engelbert die het bos willen behouden 
hebben in september 2020 een informele werkgroep Driebondsbos opgericht .

In dit kader hebben wij middels een WOB verzoek onderzoeksrapporten opgevraagd bij de 
Gemeente Groningen. Deze rapporten van Buro Bakker heb ik bijgesloten (Één daarvan is nog in 
concept).

Wij vinden het onderzoek heel summier, het is gericht op slechts een aantal soorten die beschermd 
zijn onder de wet natuurbescherming, waar wij uitgaan van een meer algehele benadering en ook 
kijken naar de potenties van dit gebied.

Als je alleen van deze rapporten uit gaat, kan men in het gebied heel veel ondernemen.

Samenvatting van kernwaarden:

- Heikikkers: komen in het gebied niet voor

http://www.collectiefgroningenwest.nl/
mailto:jvandervelde@collectiefgroningenwest.nl?subject=Project%20kruidenrijk%20grasland
https://nmfgroningen.nl/q-a-heel-groningen-gidst/


- Jaarrond nesten: één van de Havik (blijft deze nadat er naast het bos een woonwijk is gebouwd?) 
en één van de Buizerd

- Dassen: voor het laatst gesignaleerd in 2017, na vijf jaar afwezigheid, dus in 2022, hoeft met 
dassen geen rekening meer te worden gehouden

- Vleermuizen: voor deze moeten waarschijnlijk wel ontheffingen worden aangevraagd 
voorafgaande aan ingrepen

Er is niet gekeken naar paddenstoelen, insecten, en bijzondere verschijnselen, zoals bijvoorbeeld 
eikvarens op de wilgen. En waar zijn de koekoek, zanglijsters, nachtegalen, enz.?

 

Heeft iemand van de KNNV Groningen hier nog wat aan toe te voegen?

Zo ja dan alvast heel hartelijk dank.

Behoud Bos Driebondsweg, Henk Reitsema

 Harkstederweg 20 9723 GB Groningen

0505417911

. Foto: Behoud Bos Driebondsweg



 klankbordgroep

Vanuit het versterkingsproject NCG in het aardbevingsgebied Groningen wordt uiteraard ook 
rekening gehouden met de Wet natuurbescherming. Er is voor dit doel een Soortmanagementplan 
(SMP) opgesteld en een ontheffing verkregen tot en met 2027 (met mogelijkheid tot verlenging). 
Daarbij maken we ook graag gebruik van jullie kennis en ideeën. Dit om de ‘staat van 
instandhouding’ van de gebouwbewonende soorten veilig te stellen. Een aantal van u heeft in het 
verleden daar reeds over meegepraat (vanuit uw organisatie) een aantal (nog) niet.

 In dit kader willen we (NCG en Arcadis) u graag bijpraten over de voortgang van het project en 
samen de mogelijkheden verkennen om een ecologische plus te creëren. De bedoeling is om daar 
voor de langere termijn een structureel karakter aan te geven door middel van het instellen van 
een klankbordgroep. De komende jaren verwachten we allerlei ontwikkelingen die gunstig kunnen 
uitpakken voor dier (en mens!) en het lijkt ons een mooie kans om u daar deelgenoot van te 
maken.

 De insteek is, mits coronaproof, om het eerste overleg fysiek in Overschild te houden, 17 juni. In 
Overschild word hard gewerkt aan de versterkingen en we zien daar ter plekke de eerste resultaten 
omtrent mitigatie. Uiteraard zien en horen we “lessons learned” en nemen we deze mee in het 
programma van het overleg.  Voorlopige tijdstippen: 14:00u-16:30u. Definitief tijd en programma 
volgt en is afhankelijk van de samenstelling en belangstelling van de groep.

 

Wilt u meepraten? Gezocht worden twee geïnteresseerden vanuit de KNNV die dat willen.

 Mail naar: voorzitter@groningen.knnv.nl

 Inventarisatie Drielanden

De wijk Drielanden in de stad Groningen, dat sinds 1995 bestaat, staat bekend om haar 
ecologische opzet. De gemeente Groningen heeft in 2008 - in verband met de realisatie van de 
Stedelijke Ecologische Structuur (SES) en het hierop af te stemmen groenbeheer - een 
monitoringsprogramma in werking gesteld (Berg et al 2014). De wijk Drielanden fungeert in de 
SES als een verbindingszone. Reeds vanaf de eerste steen is de wijk een geliefd object voor 
studies. De rol als verbindingszone heeft in zowel 2008 als in 2014 een ecologische monitoring 
gekend door het bureau Koeman en Bijkerk. Deze ecologische monitoring betrof vooral een 
inventarisering van doel- en de daarbij begeleidende soorten. Denk daarbij aan de volgende 
soortgroepen: vegetatie, dagvlinders, libellen, amfibieën, reptielen en zoogdieren.

In het kader van een nieuwe meerjarige inventarisatie, met als 
nieuwe insteek ‘stadse ecologie’, gaat de KNNV de komende 
jaren aan de slag in deze wijk, daarbij mogelijk gesteund door 
andere partijen. Het primaire doel is een uitgebreide 
inventarisatie, maar bijna net zo belangrijk is enthousiasme van 
wijkbewoners aanwakkeren en de naamsbekendheid van de 
KNNV te vergroten. In de wijk ben je heel zichtbaar! De 
werkgroepscoördinatoren hebben hun medewerking al 
toegezegd en we starten vanaf februari 2019. Los van de 
werkgroepen willen we graag een beroep op jullie kennis doen.

mailto:voorzitter@groningen.knnv.nl?subject=Klankbordgroep


Dus:

Wil jij met je (specialistische) expertise een bijzonder steentje bijdragen aan dit unieke project? 
Dat kan op allerlei manieren. Stuur een mail naar thorhold@hotmail.com en we overleggen over 
de mogelijkheden.

Namens de voorbereidingsgroep

Thorhold en GeertJan

 Bestuursleden gezocht

We zoeken bestuursleden! We zijn eigenlijk al onderbezet en zoeken structureel hulp.

Concreet: dit jaar stopt Tineke met haar penningmeesterschap. We gaan de komende weken actief 
een aantal mensen benaderen, maar wil je ons die moeite besparen? Graag! Het is een rol die aan 
tijdinvestering best meevalt, neem contact met ons op.

Maar in het kader van het kader, er is veel mogelijk. Heb je enige ambitie, dat geldt natuurlijk ook 
onze nieuwe leden vanuit Oost-Groningen, geef een seintje. 

Inventarisatie Houtachtigen Drielanden

Al enige jaren geleden heeft bioloog Thorhold Souilljee -zelf bewoner van deze Groningse 
ecologische wijk- het initiatief genomen om een doorlopende inventarisatie te doen van fauna en 
flora. Dat wordt uitgevoerd door op gezette tijden excursies te organiseren met de wijkbewoners. 
Er wordt – wat de flora betreft- vnl. gekeken naar kruidachtigen.

De bomen en struiken (hagen) -in het openbaar groen- worden dan niet mee genomen in de lijsten. 
Omdat ik gespecialiseerd ben in de kennis van houtachtigen heb ik drie keer Drielanden bezocht. 
Eerst op 4 april (zonder camera), wat later (met camera en opschrijfboekje) en op 3 mei om wat 
vraagtekens op te lossen. Om dit verslag weer verder af te maken en nog wat leemtes op te vullen 
ben ik er half oktober -met het nog steeds vorstvrije weer- nogmaals door gaan wandelen. 

Tevens heb ik één natuurbouw-bosje van het Louis Le Roy-projekt bezocht. Zijn ideeën hebben 
m.i. Invloed gehad op de aanleg en huidig beheer van het groen in deze stadswijk.

Dit is zeker geen grondige inventarisatie geworden, maar geeft wel een beeld van wat de 
gemeente zo'n twintig jaar geleden allemaal heeft geplant aan straatbomen, bosplantsoen, hagen 
en solitaire bomen in de natte stroken langs de riante waterlopen tussen de drie wijkdelen.

Het brede rietveld (het helofytenfilter) aan de noordzijde van Zonland en het 'grijswaterfilter' in de 
de NW-hoek van Waterland zijn boomloos.

Maar eerst maar een blik op de drie wijken, die qua bouw zo verschillend zijn.



WATERLAND

Dit is -volgens de website- het meest ecologische deel met ook huurwoningen. Veel rijtjeshuizen 
zijn zo gerangschikt dat het omringende open landschap (grasland en veel brede waterlopen) ver 
de wijk binnendringt in de vorm van grasstroken die een ruig karakter hebben en deels door de 
bewoners met kruidachtigen worden aangevuld.

Alleen in dit wijkdeel kan de auto bijna nergens pal voor de deur geparkeerd worden. Daarom zijn 
er net buiten en net binnen de woonwijk (zeer) ruime parkeermogelijkheden gecreëerd. Toch rukt 
de aanwezigheid van de auto verder op. Voortuintjes -ook aan een autovrij pad- worden verhard 
(zie foto). Dit verschijnsel is overal in onze steden te zien. Hopelijk wordt het geen mode om ook 
hier in de voortuin te gaan parkeren!

In het midden is een mooi rond pleintje 
omzoomd door een haag van gemengde 
Spaanse aak en Eenstijlige meidoorn 
(een zgn. Zeeuwse haag). Er binnen 
staan drie Tamme Kastanjes. Het is een 
speelplek met 'watervalletje', waar 
moeders met hun kindjes een mooie en 
luwe plek vinden.

Als straatbomen vinden we o.a.Japanse 
sierkers en Meelbes. Parkeerstroken wat 
verder ín de wijk worden onderbroken 
door vakken met Chinese Rimpelroos. 
Daar staan ook wilde Perenboompjes 
(met waarschijnlijk alleen heel kleine 
vruchtjes; ik noem ze Pyrus maar weet 
geen soortnaam (calleryana?). Het 
opvallend glanzende blad hangt er half 
oktober nog aan.

Maar elders staan er wel groepjes 
veredelde vruchtbomen; kers, pruim, 
peer en appel. Die vinden we ook in een 
rij bij de blauw (en roze) woningen (een 
paar dragen nog steeds vruchten. Langs 
het fietspad staat een eenzame Walnoot 
(voor de noten is veel animo; er zijn vast 
wel plekken om er meer aan te planten!!).

Alhoewel ik geen geboomte in particuliere tuinen noteer is een beeldbepalende (Amerikaanse) 
Trompetboom met zijn lange dunne doosvruchten waard om te benoemen.



We lopen weer over het lange verbindende voet-fietspad met de doorlopende hagen van 
verschillende soorten Spaanse Aak, Liguster, Meidoorn enzomeer die de achtertuinen privacy 
biedt. De gemeente scheert die ellenlange hagen.

Dit is meteen de groene strook waar kinderen hun hutten mogen bouwen (zie foto) in het ruige 
struweel van Krenteboom, Zwarte els, Sleedoorn, Wilg, Meidoorn Gewone es, Hazelaar, een 
Prunus soort (Vogelkers), Berk, Kornoelje, Paardenkastanje, Kardinaalsmuts enz. Ook staan er 
plukken Rimpelrozen (die met die vele stekels).

De strook wordt begrensd door een sloot. De wel ingerichte speelplaats voor kleine kinderen is 
dan ook door een rasterhek omgeven.

We steken de brug het brede scheidingswater naar het volgende wijkdeel over. De oevers zijn heel 
flauw, waardoor het struweel tot het water doorloopt en daar overgaat in moerasplanten (en riet). 
Dit is de enige verbinding en voorkomt dus autoverkeer! 

ZONLAND

Meteen valt de grote klimboom op met zijn immer uitbreidende wortelscheuten. Een echte 
moerasboom; de Caucasische Vleugelnoot. Dezelfde familie als de Walnoot maar de kleine 
gevleugelde nootjes aan lange aren zijn alleen voor de sier. De Zwarte Els voelt zich hier ook 
thuis (wellicht zou je bij de jaarlijkse afmaaibeurt van de honderden nieuwe boompjes die kunnen 
sparen!?).

Dit wijkdeel heeft meer stadse allures door de hogere bouw met als hoogtepunt de twee moderne 
zwarte gebogen lange ruimteschepen in het centrum. De brede “oprijlaan” er naar toe is dan ook 



beplant met één boomsoort- de luchtige Valse Christusdoorn met zijn kromme bruinglanzende 
peulen. De kweker heeft de vervaarlijke doorns (triacanthos) er uit kunnen selecteren (f. 
'Inermis'). Onder deze bomen is er genoeg ruimte voor struiken als Sering, Spierstruik, 
Sneeuwbes, Zuurbes, (smalbladige) Laurierkers enzomeer. Aan de voorkant van dit 
indrukwekkende gebouw staan de veel kleinere (Amerikaanse) Amberbomen. In de herfst 
dieprood verkleurend. 

Een poort geeft ons toegang tot de achtertuinen. De schuurtjes zijn bijzonder omdat ze ook van 
rond gebogen golfplaat zijn gemaakt maar nu groen. 

De wijk wordt hier uiteindelijk afgesloten door een rij opvallende 'zonnehuizen' met hun typische 
pan-gedekte 'toegangstenten'. Ook hier staan weer de Amberbomen. 

Een aparte vermelding vragen de twee kophuizen met hun supersteile tuinen. De grond is hier 
tegen de blinde muren hoog opgeschoven. De bewoners (aan de westzijde) zijn er in geslaagd 
deze helling helemaal met vaste planten en halfheesters een feestelijk aanzien te geven. 

We steken de volgend brug over met weer een breed scheidingswater – met weer een ruime blik 
op weiland en daarachter de allesverbindende messcherpe afsluitende Italiaanse populierendreef. 
Daarover later.

MOOILAND

Het wijkdeel bestaat uit alleen maar vrijstaande verschillende huizen.

Dus veel meer geboomte van allerlei snit in de ruime tuinen. 

De achterste rij huizen grenst aan een een heel brede rietstrook -het helofytenfilter- waarvan elk 
jaar een ander deel wordt gemaaid. Ook hier speelt de Populierendreef een sterk landschappelijke 
rol.





KARDINGERMAAR

Bijna één kilometer van de nog veel langere dubbele bomenrij Italiaanse Populieren vormt de 
noordelijke muur van DRIELANDEN. Deze wilde mannelijke kloon van de Zwarte Populier 
komt uit Italië en wel uit Lombardije. Omdat hij zo mooi smal is wordt hij vaak geplant op 
erfscheidingen. Hier is hij gebruikt om samen een soort landart te vormen. De perspectivische 
ervaring -zeker als je er binnenin loopt- is heel sterk.

Populieren zijn echte pioniers en hebben dan ook niet een lang leven. Met kunstgrepen als sterk 
inkorten, knotten e.d. kun je wel hun leven nog behoorlijk rekken, maar al na 40 jaar beginnen ze 
takken los te laten.

Mijn idee is om tijdig de bomen te vervangen door dezelfde soort. Maar dan wel eerst alleen om-
en-om (de helft dus). Deze boomsoort heeft geen last van zonnebrand op zijn dikke kurkhoudende 
bast (zoals bijvoorbeeld de beuk), dus dat kan. En dan later -na zo'n jaar of 10 á 15- de rest 
vervangen.

Tekst en foto's: Fons Vos

Tinallinge oktober 2020

mail: foxboxes@gmail.com


