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vereniging

LTO Noord De Marne werkt samen met Stichting Promotie Waddenland in nieuw project

Aftrap van Waddenland Boerenland
Ida Hylkema

Wuivend graan, bloeiende aardappelvelden,
schapen op de dijk en een strakblauwe lucht.
Hoe Groningen wil je het hebben? De omstandigheden voor een fietstocht langs boeren in de
regio Waddenland waren vorige week zaterdag

heid om bij verschillende boeren binnen te kijken,
variërend van grootschalige akkerbouwbedrijven
tot biologisch-dynamische zelfzuivelaars. In augustus verschijnt er een boekje waarin tien boeren zijn
geportretteerd.
Het afdelingsbestuur van LTO Noord De Marne is
aangehaakt bij het initiatief en bracht de stichting in
contact met de deelnemers, allemaal leden van LTO
Noord. ‘Het is niet alleen voor toeristen leuk om te
zien wat hier allemaal op agrarisch gebied is, maar
zeker ook voor de eigen inwoners’, zegt bestuurslid
Carin Gaaikema, die tevens in de werkgroep Waddenland Boerenland zit.
‘Het is een prettige samenwerking en we zijn blij
met de promotie die op deze manier voor de sector
wordt gemaakt. We zijn als ondernemers vooral op
het eigen erf bezig en kunnen op deze manier laten
zien waar we mee bezig zijn en hoe de producten op
het land groeien.’

Burger in beeld
Boeren en tuinders betrekken op vele manieren ‘de burger’
bij hun bedrijf of sector. In deze zomerserie komen negen
boer-burgerinitiatieven voorbij die worden ondersteund of
zijn opgezet door LTO Noord of leden van LTO Noord.

Karakteristieke landschap
Sijpkens vertelt over de geschiedenis van het
gebied en het karakteristieke landschap, de gewassen in het land en de moderne landbouw. De groep
fietsers stopt op het erf van een akkerbouwer en zo
nu en dan onderweg bij een perceel met een bepaald
gewas.
Het belangrijkste gewas is pootaardappelen en
Sijpkens vertelt over de teelt, de selectie, kwekers-

rechten, het doodspuiten van het loof en andere
wetenswaardigheden. ‘Ik kijk nu toch wel even
anders tegen aardappelen aan’, bekent een deelnemer.
De gids vervolgt de tocht naar ‘zijn’ gebied: de
kwelders. Als voorzitter van de Vereniging van Oevereigenaren en Gebruikers weet hij alles van de indijking en was hij nauw betrokken bij het kwelderbegrazingsprogramma en de aanleg van een openbaar
toegankelijke route over de kwelders.
Zijn gehoor bestaat uit een echtpaar uit Gouda
dat in de regio logeert, een echtpaar uit Winsum dat
vrijwilliger is bij Het Groninger Landschap en een
architect uit Rotterdam die sinds kort in de regio
woont.
In de loop van de twee uur durende tocht komen
de deelnemers ook onderling met elkaar in gesprek
en discussiëren ze over de landbouw, het landschap,
historische schuren en andere gerelateerde onderwerpen. ‘Ik heb veel nieuwe dingen gehoord’, zegt
wiskundeleraar Theo Vlot uit Gouda. ‘Het was zeker
de moeite waard.’
De andere deelnemers beamen dat. ‘Dit was een
interessante excursie voor ons. Wij willen als vrijwilliger van Het Groninger Landschap kinderen graag
bijbrengen in wat voor landschap ze wonen. Daarover hebben we veel geleerd’, zegt Gerda Maring uit
Winsum.
Ook Sijpkens is tevreden. ‘Ik ga ‘s zomers wel
vaker met gasten op pad. Er is zoveel te zien en te vertellen over deze regio en het is belangrijk om dingen
uit te leggen. Als de buurman van mijn camping zijn
aardappelen gaat spuiten, ga ik altijd even naar de
gasten toe om te vertellen wat hij doet en waarom.’

Gids Klaas Sijpkens (met hoed) fietste met zijn groep langs akkerbouwgewassen en buitendijks langs de kwelders.
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H

et project ‘Waddenland Boerenland’ is een initiatief van Stichting Promotie Waddenland en
de werkgroep Boerenland waarin boeren en
toeristische ondernemers uit provincie Groningen
vertegenwoordigd zijn. ‘De toeristische ondernemers
uit de regio krijgen veel vragen over wat er groeit en
bloeit op het land’, vertelt coördinator Rens Kalsbeek
van de stichting.
Dat is niet zo vreemd, want het landschap bestaat
voor 80 procent uit landbouwgrond. Dat was voor de
stichting vorig jaar reden om de toeristische en agrarische ondernemers met elkaar in contact te brengen
en de verschillende agrarische ondernemers te laten
vertellen over hun sector. Die bijeenkomst mondde
uit in het project ‘Waddenland Boerenland’ dat vorige week startte met een fietstocht.
In het project staan veertien agrariërs en aan het
boerenleven verwante ondernemers centraal. Zij
stellen hun bedrijf in het zomerseizoen open voor het
publiek om zo toeristen en eigen inwoners kennis te
laten maken met de dagelijkse werkzaamheden van
de boer en de producten die van het land komen.
Borrelplankroute
Onderdeel van het project zijn drie ‘Stel Je Eigen
Maaltijd Samen Routes’ waarbij bij iedere deelnemer een ingrediënt van de maaltijd kan worden
gekocht. Er is een borrelplankroute, een soeproute
en een hutspotroute. Daarnaast is er twee keer een
‘Kom Bij De Boer Over De Vloer Dag’ met de mogelijk-

‘Wij zijn vooral op het eigen
erf bezig en kunnen op deze
manier de sector promoten’
Het officiële startschot van het project op zaterdagochtend 22 juli is voorafgaand aan de eerste activiteit: een fietstocht door de regio onder leiding van
een gids. Startpunt is Hornhuizen en de gids is Klaas
Sijpkens, voormalig akkerbouwer en nu eigenaar van
een camping en bed and breakfast. De opkomst – vijf
deelnemers, twee journalisten en twee fotografen –
houdt nog niet over, ‘maar je moet ergens beginnen’,
zegt Gaaikema.

