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De kust
van Groningen 
is een
‘va et vient’
van water.





De opkomende zee bracht slibrijk sediment met schelpen en zand, dat bij 
terugtrekkende zee beschikbaar kwam voor landbouw en bewoning. Door 
deze zogenaamde transgressie-regressiebeweging ontstonden in Noord-
Groningen tussen 500 v.C. en 1000 n.C. drie kustverleggingen, telkens met 
bewoning op opgeworpen grondlichamen (wierden). Vanaf de middeleeuwen 
tot halverwege de twintigste eeuw werden de kustverleggingen 
cultuurmatig, door inpoldering en dijkenaanleg, uitgevoerd. Zo ontstonden 
landbouwpolders met gronden die behoren tot de rijkste in de wereld. 
De provincie Groningen kent een geschiedenis van grote en indrukwekkende 
ingrepen in het landschap. Met klein en middelmaat lijkt geen genoegen te 
worden genomen.

Woongebieden zijn geen stadswijken meer, maar woonlandschappen 
met honderden hectares nieuwe natuur, terwijl nog eens duizenden hectares 
landbouw door de hele provincie getransformeerd zijn tot nieuwe natuur. 
Steeds gaat het om een heen en weer gaande beweging: een oud, meestal 
waterrijk, landschap werd in vorige eeuwen drooggelegd voor de landbouw 
om nu weer te worden vernat voor de natuur. Een soort eb en vloed, 
vertraagd in de tijd.

OPKOMEN EN VERDWIJNEN

Niet alleen in de 
dagelijkse getijden, ook 
de kustgeschiedenis 
kent een opkomende en 
terugtrekkende beweging van 
de zee in een periode van 
duizenden jaren.







Groninger kustlijn tot 1100 na Chr.
Beken en maren





Het wierdenlandschap
Wierden op kwelderwallen







Legenda
Landaanwinning tot 1900
Bedijking omstreeks 1100

Bedijking omstreeks 1300

Bedijking omstreeks 1500

Bedijking omstreeks 1700

Bedijking omstreeks 1900

Bedijking omstreeks 1200

Bedijking omstreeks 1400

Bedijking omstreeks 1600

Bedijking omstreeks 1800

Bedijking, periode onbekend





Nieuwe meren en kanalen
Meren

Kanalen





Nieuwe natuur
Ecologische hoofdstructuur en natuur





Boven 
 Kloosterburen 
hebben Remt 
Pieter Meijer 
en zijn zoon 
Pieter  Gerrard 
Meijer een 
akker bouw-
bedrijf van 
146 hectare 
op vruchtbare 
zeeklei. 





Ook bij de  noordelijke 
 landaanwinningen is sprake 
van  opkomen en  verdwijnen.

Kwelders verdwenen door de opkomende landbouw. 
Telkens wanneer een kwelder voor de landbouw hoog 
genoeg was opgeslibd werd deze over honderden 
tot duizenden hectares bedijkt. Later begon men de 
kwelders door kunstmatige slibopvang en ontwatering 
versneld klaar te maken voor inpoldering. Door deze 
cultuurtechnische ingrepen zijn de kwelders niet echt 
natuurlijk meer. Alleen de opslibbing verloopt bij extra 
hoge vloed nog natuurlijk. 

Echter, in de jaren 70 kwam er een omslag. Er werd 
toen besloten de kwelders te sparen en als onderdeel van 
de Waddennatuur te behouden. 

Boven Kloosterburen hebben Remt Pieter Meijer en 
zijn zoon Pieter Gerrard Meijer een akkerbouwbedrijf van 
146 hectare op vruchtbare zeeklei. Meijer is ook eigenaar 
van ruim 21 hectare kwelder en als lid van de stuurgroep 
Kwelderherstel Groningen nauw betrokken bij de grote 
opknapbeurt van het natuurgebied langs de noordkust.

CULTUUR WINT OP NATUUR





















Als natuur-
vorser gaat 
Reininga 
 tegenwoordig 
net zo graag 
‘into the wild’ 
rondom het 
Zuidlaarder-
meer als een 
paar dagen 
wild kamperen 
in de Harz.





In de afgelopen 25 jaar is 
in heel Nederland gewerkt 
aan de realisering van de 
Ecologische Hoofdstructuur.
 
De EHS is een samenhangend netwerk van kwalitatief 
hoogwaardige natuurgebieden. De intentie was (en is nog 
steeds) om een rijks- en provinciaal beleid uit te voeren waarin 
50.000 hectare landbouwgrond wordt omgevormd tot natuurlijke 
verbindingszones tussen grote natuurgebieden. 

De provincie Groningen heeft hierin een groot aandeel 
genomen en van een flinke oppervlakte aan laagveenpolders en 
stroomdalen weer natte landschappen gemaakt. De nieuwe natuur 
sluit aan bij bestaande natte landschappen, zoals de Groninger 
laagveenmeren. De grote omvang van de nieuwe natuur wordt 
steeds meer zichtbaar doordat de voormalige landbouwgronden 
beginnen te verruigen met riet en jonge opslag van struiksoorten. 

Het zal daarom niet verbazen dat de nieuwe natuur niet alleen 
de aandacht trekt van otters en arenden maar ook van avonturiers 
als Wouter Reininga. Als natuurvorser gaat Reininga tegenwoordig 
net zo graag ‘into the wild’ rondom het Zuidlaardermeer als een 
paar dagen wild kamperen in de Harz.

NATUUR WINT OP CULTUUR
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