Een erf om door een ringetje te halen
REPORTAGE
PAARD EN LANSCHAP
3 Vandaag open dag op
landschappelijk ingerichte
paardenerven

Door Ina Reitzema
Siddeburen Een slingertuin met
een mooi gazon en monumentale
bomen, omzoomd door een beukenhaag. Een omheining van onbewerkt kastanjehout rondom een
paardrijbak, weilanden afgerasterd
met bruin koord in plaats van opzichtig wit lint. Kortom, een boeren- en paardenerf om door een
ringetje te halen.
Jur Huisman (56) uit Siddeburen
is een van de paardenhouders die
vandaag hun erf openstellen voor
publiek. Dat gebeurt in het kader
van het project Paarden in het Groninger Landschap, een initiatief van
landschapsorganisatie SBNL, die
samen met de Hippische Sportfederatie KNHS, Landschapsbeheer
Groningen en de provincie de verrommeling van het platteland door
paardenhouders wil tegengaan.
De monumentale boerderij aan
de Oostwoldjerweg – al vijf generaties in het bezit van de familie
Huisman – en de omringende tuin
vormen een prachtig geheel aan de
rand van het dorp Siddeburen. Akkerbouwer, bosbouwer en (hobby)
paardenhouder Jur Huisman is er
geboren en getogen. De familie
heeft overduidelijk gevoel voor
landschappelijke inrichting.
Heel mooi, maar het kan nog beter, meenden de mensen van het
projectteam Zorg voor Paard en
Landschap. Op hun advies vervangt

¬ Jur Huisman stelt vandaag zijn erf open voor publiek. Foto: DvhN/Anne Marie Kamp
Huisman de opzichtige witte linten
rondom de weilanden voor de paarden door bruin koord. "Daar blijven
de paarden ook goed achter staan
en je ziet het veel minder duidelijk.
Veel mooier dus", aldus Huisman.
Omdat hij nog niet al het lint heeft
vervangen, is het verschil goed te
zien. Tegen de bosrand aan valt het
koord zelfs helemaal weg.
Zorg voor Paard en Landschap
hoopt met de open dag paardenhouders over te halen hun erf beter
landschappelijk in te passen in de
omgeving. De deelnemers krijgen
subsidie op erfbeplanting en afrasteringsmateriaal. Het werk komt

aan op de eigenaren. "Er is hier altijd
wat te doen", zegt Huisman. Ruim
200 meter haag wacht nog op de
snoeimachine. "Zo’n erf vreet tijd.
Maar het is natuurlijk erg mooi."
Ook valt hem op dat de bedoeningen van paardenhouders het
landschap soms ontsieren. "Neem
de lelijke containers in weilanden.
Maar dat ligt ook vaak aan gemeenten, die de bouw van een stal niet
toestaan. Je kunt ook beter wat
groter bouwen, dan kunnen zaken
als voorraden voer en werktuigen
onderdak. Dat staat veel netter."
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Rondje paardenerf
Vandaag is er open dag (13.0017.00 uur) bij:
Familie Huisman, Oosterwoldjerweg 2a, Siddeburen
Manege de Woldstreek, Schildwolderdijk 67, Schildwolde
Familie Querner, Wedderstraat
1, Vlagtwedde
Stal Holistisch Trainen, Wedderstraat 60, Veele
Stal Westerwolde, Burg. Buiskoolweg 34, Sellingen
Er zijn adviseurs aanwezig
Meer informatie:
www.paardeningroningen.nl

