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Wandel, zie, hoor
hoe de mens het

Hogeland vorm gaf

Beluister de radio, lees het boek en down-
load de app die je door een van vier wan-

delingen in het Hogeland loodst. Het
drietrapsproject Voorland Groningen legt

daarin de greep van de mens op het
landschap bloot. Op pad met fotograaf/
medemaker Dirk-Jan Visser, over toen,

nu en het ongewisse straks.

ERIC NEDERKOORN

J
e moet er oog voor hebben. ,,En
dat kan het beste als je wan-
delt”, zegt Dirk-Jan Visser. Hij
heeft het over het landschap,

over het Hogeland, over de men-
selijke ingrepen die juist in Noord-
Groningen zo tastbaar zijn. We wan-
delen door het antropoceen, onze
tijd, die van de mens op aarde. Met
Voorland Groningen als gids zijn we
net op pad gegaan vanaf een van vier
startpunten, Wongemaborg in
Hornhuizen, de herberg van vorm-
gever Erik Wong. Door de landerijen
gaat het vanaf daar richting wadden-
dijk.

Er zijn nog drie uitgezette wandel-
routes, telkens van 10 kilometer. De
tweede begint in Loppersum en
richt zich op het verdwijnende erf-
goed, dan eentje in Usquert gefocust
op biodiversiteit en tenslotte die bij
de Eemshaven, over de opwarmen-
de aarde en de energietransitie, een
wandeling met de geestige titel Goli-
ath en Gigabyte, verwijzend naar de
oude windmolen en de Google-ves-
tiging daar.

Visser is erin getraind, in dat oog,
in kijken. Hij is fotograaf. Opgeleid
bij Academie Minerva in Groningen
belandde hij niet in de kunst om de
kunst, maar in de fotojournalistiek.
Als 15-jarige zag hij in Kroatië wat de
oorlog met de Serviërs aanrichtte.
Dat had hem nooit losgelaten. Hij fo-
tografeerde de intifada, de Palestijn-
se opstand, won de Zilveren Camera
met een foto van Yasser Arafat,
maakte een via Le Monde wereldwijd
geplaatste reeks over de illegale emi-
gratie van Zimbabwanen naar Zuid-
Afrika, schoot multimediale repor-
tages in vluchtelingenkampen.

A
an snelle journalistiek doet
Visser niet meer. Hij affi-
cheert zich als beeldend ver-

halenverteller, liefst interactief. Be-
kijk zijn website.

Nu woont hij in Usquert.
Dat wil zeggen, voor de helft. Met

vrouw – zij werkt voor het Rode
Kruis – en kinderen woont hij voor
de andere helft in Den Haag. In Us-
quert kocht hij samen met zielsver-
wanten een oude woning, waarin zij
Atelier aan de Middendijk opzetten,
een broedplaats voor geëngageerde
kunstenaars.

Wie zich verdiept in het Hoge-

land, raakt eraan verknocht. Op de
geopperde voorwaarde ‘als de zon
schijnt’ reageert Visser resoluut:
,,Elk jaargetijde is hier mooi.”

Een van zijn medebewoners is de
in Delfzijl geboren Christian Ern-
sten. Hij is een vanuit Maastricht in-
ternationaal opererende weten-
schapper, gespecialiseerd in de com-
binatie wandelen, erfgoed en land-
schappen. ,,Hij heeft mij echt op een
andere manier leren kijken.” Samen
bedachten ze Voorland Groningen -
wandelingen door het antropoceen
en betrokken daar VPRO-radioma-
ker/journalist Marten Minkema bij.

N
a jaren van voorbereiding
wordt het project dit week-
end gelanceerd. Er ligt een

rijk boek in de winkel, vormgegeven
door Wong, met illustraties van Sen-
ne Trip van het Groningse collectief
Knetterijs. Verhalen van onder an-
deren de initiators vertellen over de
historie, het nu en de eerder drei-
gende dan ongewisse toekomst. En
er zijn de foto’s van Visser. ,,Het is
echt razendknap wat de Groningse
drukkerij Tienkamp daarmee heeft
gedaan. Ik ben er heel blij mee.”

Minkema bedient het oor, dat het
oog bij de vier Hogelandster wande-
lingen ondersteunt. Dat doet hij via
een app. Deze app, ook Voorland
Groningen, is nu te downloaden in
de appstore. Mobieltjes aan dus on-
derweg. Het ding trilt zodra een af-
slag moet worden genomen: het
weet immers via app en satelliet
exact op welk punt de wandelaar
zich bevindt.

Bovendien zet het daarom precies
op tijd de interviews in die Minke-
ma, nieuwsgierig, luchtig, humoris-
tisch en verhelderend, onderweg
heeft gemaakt met mensen uit de
omgeving, de mensen waar je langs
loopt.

Bij een te hoog wandeltempo
grijpt een tikje chagrijnige stem op
de app in: of het wat langzamer kan,
want zo raken we de draad kwijt.
Ook vraagt die stem zo nu en dan pas
op te plaats te maken. ,,Er is hier nog
zó veel te vertellen.”

D
e titel van de eerste wande-
ling, deze vanuit Hornhui-
zen, luidt Zoet en zout. Wa-

ter. Die eeuwige strijd. Als we vanuit
Hornhuizen langs Waddenmax lo-
pen, een biologisch-dynamische
boerderij, dan horen we via de mo-

biel Minkema in gesprek met Mieke
van Tilburg van die boerderij. Visser
wijst onderwijl naar een weiland
links ,,Dit zijn de Waddenmax-koei-
en”, zegt hij. ,,Herkenbaar, want ze
hebben hun hoorns nog. Een prach-
tig bedrijf, en al jaren zo bezig. Voor-
lopers.”

De boerderij ligt op land dat vroe-
ger aan de zee toebehoorde. Kwel-
dervorming, via door de zee afgezet
slib, zorgde voor landaanwas. Het
nieuwe land werd telkens begrensd
door de snel aangelegde dijkjes die
het landschap nu nog doorsnijden.
Visser: ,,Wist jij dat zoetwater uit het
IJsselmeer naar het Hogeland wordt
geleid om bij Fraamklap te worden
opgepompt om de verzilting tegen
te gaan?” Antwoord: nee.

L
opend over de waddendijk, tus-
sen de blatende schapen door,
komen we bij een hoge mast.

Geen 4 (of 5) G-ding. Deze mast meet
de luchtkwaliteit. Een goeie plek,
want ‘neutraal’. ,,Dit is een van de
schoonste plekken van het land”,
zegt Visser. In het mobieltje krijgt
Minkema het voor elkaar om atmos-
ferisch onderzoeker Bert Kers van de
Groningse universiteit op een be-
grijpelijke manier zijn werkwijze uit
te laten leggen. ‘Klop gerust bij hem
aan, als hij er is krijgt u koffie en
meer uitleg’, horen we Minkema
zeggen als we langs Kers’ werkruim-
te onder de mast lopen. (Hij is er
niet).

We gaan verder over de dijk, die
straks ophoging behoeft tegen de
stijgende zeespiegel. ,,Drie meter ho-
ger naar het eind van de eeuw, dat
gaat nog wel lukken. Maar acht me-
ter voor de verre toekomst, vergeet

dat maar. Daar vinden ze in de Rand-
stad dit gebied niet belangrijk ge-
noeg voor. De stad Groningen eco-
nomisch nog wel, maar erboven?”
Dan overwint zout zoet. ,,Raar idee
dat het Westen zelf één grote bad-
kuip is.”

Z
o komen we bij de dubbele be-
tekenis van ‘Voorland’ Gronin-
gen: het telkens buitengaats

gewonnen gebied én voorland als
toekomst. De verre toekomst is duis-
ter, voor de nabije zijn hier voorbeel-
den te vinden die ons welzijn dienen.
,,Dit is ongelofelijk”, zegt Visser wij-
zend op Horaholm, de 120 hectare
grote biologische boerderij van de fa-
milie Westers boven Hornhuizen.
,,Ze lopen hier zó voorop dat de Wa-
geningse universiteit contact onder-
houdt.” Westers koppelt arbeidsin-
tensiteit aan grote motivatie. En dan
is er ook nog die onder architectuur
(Onix) gebouwde, duurzame opslag-
schuur. (’Ho ho! U loopt veel te snel...’
klinkt het weer).

Er valt veel meer te schrijven. En
dus te lezen. Maar gewoon die wan-
deling(en) doen is beter. Dat boek er-
bij pakken. De derde ‘trap’ van het
project, dat zijn de samengevatte
appwandelingen in Radio doc van de
VPRO, op zondagavonden om 21.00
uur op Radio 1.

Een chagrijnige
stem vraagt

of ’t wat
langzamer mag.

‘Zo raken we
de draad kwijt’

‘Klop gerust bij
hem aan. Als
Bert Kers er is
krijgt u koffie
en meer uitleg’

Boek Voorland Groningen,

auteurs Christian Ernsten,

Dirk-Jan Visser, Marten Minke-

ma, uitgever nai010, prijs

29,95 euro. Uitzendingen vier

zondagen vanaf 21/6, VPRO,

Radio doc, 21.00 uur. App

Voorland Groningen voor

onderweg in de appstore).

Boek, app en uitzending

De waddendijk boven Hornhuizen, opgenomen in wandeling 1 van ‘Voorland Groningen’. Rechts de mast die de lucht controleert. FOTO’S DIRK-JAN VISSER

Martin van der Maar is
peilbeheerder bij water-

schap Noorderzijlvest. ,,Ik
meet het zoutgehalte aan

de binnenkant van de dijk.
In het voorjaar starten we
de aanvoer van zoet water

uit het IJsselmeer. Dan
neemt het zoutgehalte

langzaam af.”

Erwin Westers verwijdert
met de hand zieke aardap-
pelen: ,,Vijftien jaar gele-

den was mijn vader een
pionier. Ik nam het stokje
van hem over. Heel lang-

zaam wint biologisch boe-
ren aan terrein. Jonge

akkerbouwers zien dat het
anders moet.”

Boekomslag van ‘Voorland
Groningen’


