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Nieuw mini-waddenlandschap bij zeehondencentrum Pieterburen krijgt vorm
Er wordt volop gewerkt aan de aanleg van een natuurspeelplaats achter het zeehondencentrum in Pieterburen. Deze
speelplaats krijgt de vorm van een mini-waddenlandschap en is straks voor iedereen toegankelijk. De contouren
worden al goed zichtbaar, mede doordat een oude zijarm van de Pieterbuurstermaar weer wordt open gegraven.
Deze waterloop liep vroeger onder de kwelderwal van Pieterburen door, maar is langzaam dichtgeslibd. Door hem
open te graven, worden de historische lijnen van het landschap weer goed herkenbaar.
Het werk wordt uitgevoerd door grondverzetbedrijf Beukema uit Onderdendam. Landschapsbeheer Groningen is
deskundig op het gebied van landschapsinrichting en houdt daarom toezicht op de werkzaamheden. De maar wordt
rondom de speelplaats dieper en breder gemaakt en loopt als sloot door het landschap in, over de terreinen van
verschillende agrariërs. Zij werken mee door het riet in het water te laten staan. Zo wordt de loop van de maar mooi
geaccentueerd en biedt deze rietvegetatie bovendien een prima broedbiotoop voor verschillende rietvogels zoals de
blauwborst, de rietgors, de rietzanger en de bosrietzanger.
De aanleg van deze bijzondere Waddenspeelplaats is een van de vele projecten in Pieterburen die het landschap
verfraaien en versterken. Het dorp is actief betrokken; bewoners en organisaties werken samen aan verbetering van
de leefbaarheid en het landschap.
Dit project is onderdeel van Dorpsvisies en landschap dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Het
programma is onderdeel van Kansrijk Groningen. Dit is de overkoepelende naam voor alle programma’s die zijn
opgesteld door maatschappelijke organisaties, overheden en NAM om de leefbaarheid in Groningen te versterken en
kansen te creëren. De coördinatie hiervan ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen. Het programma wordt
gefinancierd door NAM. Met het programma Dorpsvisies en landschap worden projecten mogelijk gemaakt die
aansluiten bij actuele dorpsvisies en de kwaliteit van de (groene) woonomgeving verbeteren. Ook de provincie
Groningen draagt bij aan dit project.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer Groningen, telefoon:
050 – 534 51 99 of stuur een e-mail naar a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl.
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Voor meer informatie en/of afbeeldingen kunt u contact opnemen met Albert-Erik de Winter, projectleider, telefoon:
050 534 51 99 of a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl.

