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BURGER-INITIATIEF 
Vanaf Kostvlies vlak bij Buurthuis Kranenborgschool tussen geboomte en 
struweel begint een zandpad. Het voert enigszins omhoog en vrij  
plotseling opent zich het akkerland van de es.  
De argeloze wandelaar ontwaart er drie boompjes, die er tot voor kort niet 
stonden. Ze zijn welbewust geplant, dat is zeker.   
Er moet een verhaal achter zitten, dus even de dorpstamtam in werking 
zetten. Albert Hadderingh, de rijdende informatiebron van Kostvlies, zal er 
ongetwijfeld weet van hebben. Desgevraagd blijkt juist híj de planter te zijn .  
 

‘Dit kan een singel worden die een wandeling langs de velden nog  
aantrekkelijker kan maken,’ vindt hij.  
Het is ook een statement, want Albert is van mening dat je als burger niet 
altijd maar moet afwachten, wat de gemeente doet.  
‘Een beetje burger-initiatief kan ook wat goeds opleveren.’  
Het zijn Amerikaanse kastanjes, opgescharreld in de Veenhof. Albert heeft in 
drie jaar tijd de noten opgekweekt. De gemeente vond plaatsing O.K. 
‘En weet je, over twintig jaar als jij en ik er niet meer zijn,  
zullen voorbijgangers zeggen: Kijk, die heeft Albert nog geplant voor ons.’ 
 

 

Albert 

MEDEDELINGEN 
Vrijdag de dertiende maart 2020  
Corona-aankondigingen verkruimelden de agenda’s 
 

Dus voorlopig geen organisatie van NL-doet-dagen, Landelijke Opschoondag,  
Klootschieten, Zondagochtendwandelingen en mogelijk evenmin de voor het najaar 
geplande Burendag en Natuurwerkdag. Het project Saartje Frank is in ruststand. 
 

- De Algemene Ledenvergadering geagendeerd begin juni, moeten we uitstellen.   
Bestuursvergaderingen waren en zijn er wel, zij het digitaal. Het Zandgat bijvoor-
beeld vergt aandacht en inzet. Het is gezamenlijk eigendom van Het Drentse Land-
schap en De Hamerlanden, dus is er noodzaak tot frequent overleg. 
  

- Pal voor het coronatijdperk hebben boswachters van Het Drentse Landschap en 
Landschapsbeheer Drenthe, samen met bestuursleden van De Hamerlanden een 
schouw gehouden. Een eerste inventarisatie van flora en fauna leverde een schat 
aan gegevens op voor de aanpak van waardevolle en schadelijke aspecten.  
Dit heeft geresulteerd in het installeren van een Beheercommissie Zandgat.   
Zie hierover verderop in deze nieuwsbrief. 

 
 

 

- Toegang tot het Zandgatgebied is openbaar. Voorlopig zijn er nog geen regelingen 
over wenselijk of onwenselijk gebruik. (Honden uitlaten, paarden laten grazen, 
overnachtingen ed.) Sportvissen wordt gedoogd, 
maar zal op korte termijn onderhevig worden aan 
beperkingen. Al dit soort zaken regelt de beheer-
commissie mede op grond van de wensen die  
leven onder de leden. 
 

- Het ledental is groeiende, ook van mensen  
buiten ons werkgebied. Dit betreft deels oud-
Kostvliezers en welwillenden die zich verbonden 
voelen met De Hamerlanden. Totdat hun percen-
tage relatief te groot wordt, zijn ze welkom. 
 

- Op de website komt een Aanmeldingsformulier. 
Na aanmelding ontvangt een nieuw lid  
de nodige documentatie per post. 

Colofon 
 

De Burenbrief is de nieuwsbrief 
van  
Vereniging De Hamerlanden.  
Verspreiding: regulier per e-mail.  
Men kan zich voor toezending  
opgeven met e-mailadres. 
 
 

Redactieadres:  
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Ben Verburg: 

‘We hebben een beginfase afgesloten  
van het ontwikkelen van een  
ecologisch bos in ons werkgebied.’  

Afsluitboom. Meestercarver Martin Mostert, heeft 
 in traditionele letters de naam Hamerlanderhout   
gecarved in een boom geveld door de Groenploeg. 

Zou u graag  willen meedoen om het bos mooier 
en als park groter te maken, meldt u zich dan aan 
bij het secretariaat. info@dehamerlanden.nl 

14 maart: Groenploeg pauzeert op laatste zaagdag.  

Timber lock down in het Hamerlanderhout 
 

Met de plaatsing van een afsluitboom op 14 maart 2020 sloot de 
Groenploeg van de Hamerlanden het zaagseizoen af. 
De afsluiting viel weliswaar samen met het in werking treden van de nationale  
Intellectuele Lock down, maar dat was toeval.  
De reden van sluiting is dat de Flora- en Faunawet het vellen van bomen verbiedt 
gedurende het broedseizoen en dit gaat in op genoemde datum. 
 ‘Het was een plechtige en emotionele gebeurtenis’, zegt Ben Verburg van de 
Groenploeg, duidend op het sluiten van het hangslot aan de afsluitboom.  
‘Naar mijn gevoel is het bos gered van een wisse dood’, vervolgt Ben. 
 

Beknopte voorgeschiedenis 

Het gaat om een verwilderd bosgebied tussen Golfbaan en de Van Veelenweg.  
De Gem. Aa en Hunze gaf gewoonlijk ’om niet’ kapvergunningen af aan een  
commercieel bedrijf. In 2017 toen de aanbesteding al ver gevorderd was, kreeg  
Ver. De Hamerlanden alsnog de mogelijkheid dit zelf op te pakken.  
Uiteraard ging het erom, de voordelen ervan te plukken, maar ook om dit gebied  
voor de buurt te behouden als een ecologisch beheerd park. 
De gemeente verschafte startkapitaal en subsidieerde een zaagcursus.  
Eind 2018 kon de Groenploeg van De Hamerlanden met gecertificeerde zagers  
aan de slag in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Drenthe. 
Het gebied hebben we officieus gedoopt met de naam Het Hamerlanderhout. 
 De Groenploeg bestaande uit 10 vrijwilligers zag kans in het eerste  
seizoen al ‘productie te maken’ en vele kuubs hout af te zetten in de buurt.  
In het tweede seizoen, dat dus eindigde op 15 maart, bleek de Groenploeg de  
verwachtingen overtroffen te hebben. Een perceel van ruim een hectare werd  
geblest, gezaagd en opgeleverd, dat wil zeggen verkocht aan de leden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Toegankelijkheid 
Om het bos beter bereikbaar en toegankelijk te maken,  
staat ons een klus van formaat te wachten.   
Al eerder werd een duiker onder een pad geplaatst ,  
nu volgen meer stappen: 
 Het aanleggen van een trap als toegangspad ter overbrugging van het hoogte-

verschil tussen voormalige spoordijk en ‘ons bos’. 
 Het bouwen van een kleine brug over een greppel. 
 Najaar 2020 start van het derde zaagseizoen. 
 
 



 

KICK OFF BEHEERCOMMISSIE HET ZANDGAT EEN FEIT 
 

Vanaf 23 april jl. heeft Vereniging de Hamerlanden een  
Beheercommissie Het Zandgat. 
Na het verwerven van het Zandgat breekt nu fase 2 aan: beheer en ontwikkeling 
van het gebied.  
In de Beheercommissie participeert naast deskundige leden een vertegenwoordi-
ger van Het Drentse Landschap. Om een goede start en gestroomlijnde transitie 
te bevorderen is voor de duur van de beginfase ook een directe link met het   
bestuur geborgd. 
 

Doel Beheercommissie 
Met het oog op de verwerving van het Zandgat d.d. 19 december 2019 is het    
van belang in goed overleg met alle direct betrokkenen te komen tot een goed       
beheer en goede ontwikkeling van het betreffende gebied.  
Er ligt een intentieovereenkomst tussen Vereniging de Hamerlanden en Stichting 
Het Drentse Landschap, ruim voor het tijdstip van de koop van het Zandgat  tot 
stand gekomen.  
Op 25 januari 2020 is tussen het bestuur en het Drents Landschap een eerste 
verhelderende uitwerking gegeven van genoemde intentieovereenkomst.  
 
Het is de uitdrukkelijke wens van het bestuur Vereniging de Hamerlanden om 
alle leden actief te betrekken bij de uitvoering van geplande activiteiten rondom 
het Zandgat. De Beheercommissie het Zandgat heeft hierin een initiërende rol.  
De Beheercommissie zoekt actief naar draagvlak voor haar plannen binnen de 
gestelde kaders van de intentieovereenkomst, Leader-beschikking en gemaakte 
afspraken tussen Vereniging de Hamerlanden met Het Drentse Landschap.      
Periodiek heeft afstemming plaats tussen de beheercommissie en het bestuur 
van de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering zal door het bestuur 
om formele instemming worden gevraagd van de ledenachterban.  
 
Communicatie 
Via de burenbrief en nieuwsbrieven / website zullen leden geïnformeerd worden 
over de voortgang van het gedachtegoed van de Beheercommissie het Zandgat.   
Uiteindelijk vragen we alle leden behulpzaam te zijn met ‘de groei en bloei’ van 
het Zandgat.  
 

 
Samenstelling beheercommissie het Zandgat  
Biense van Spronsen voorzitter    Kostvlies 47 
Marjan Doijer  secretaris     Kostvlies 49 
Theo ten Cate   penningmeester    Grotenend 21 
Ineke Drent         Kostvlies 16 
Johan van Wieren          Kostvlies 55 
Jantinus Dokter    rayonbeheerder het Drentse Landschap 
Ben Verburg    lid bestuur Vereniging de Hamerlanden 
 
 

 

 

 

Rol bestuur VdH 
Het bestuur van VdH ziet er op toe dat 
de gedachtevorming / planvorming 
over beheer en ontwikkeling van het 
Zandgat geïnitieerd en uitgewerkt door 
de Beheercommissie het Zandgat, het    
gewenste draagvlak krijgt van de leden 
van de vereniging.   
Ledenbijeenkomsten, publicaties, web-
site, burenbrieven, Zandgat-activiteiten onder de vlag van NLDoet, Burendag en 
dergelijke, dragen hiertoe individueel en gecombineerd bij.  
 

Handen uit de mouwen 
Het bestuur Vereniging de Hamerlanden is zeer verheugd met de enthousiaste 
en creatieve inzet van betrokken leden in de Beheercommissie het Zandgat,    
ondersteund door het Drents Landschap bij het beheer en de ontwikkeling van 
het Zandgat. De nodige activiteiten krijgen vorm.  

Uiteindelijk zijn alle leden uitgenodigd, op aangeven van de beheercommissie, bij 
te dragen aan het mooi houden en nog mooier maken van ons Zandgat; voor nu 
en toekomstige generaties. 

      Hans Haerkens, voorz. Ver De Hamerlanden 

 

Boswachter Jantinus Dokter 



BEHEERCOMMISIE ZANDGAT 
 

Beheercommissie Het Zandgat is een groep leden van Vereniging de Hamerlanden 
met hart voor natuur en rust. 
De commissie wil zoveel mogelijk rekening houden met wensen van de leden van 
de vereniging, van omwonenden en van Stichting Het Drentse Landschap.  
 

De eerste stappen zijn gezet 
Tijdens een rondgang kwam aan de orde wat mogelijk, wenselijk en nodig is.  
Mogelijke projecten: 
 Oeverzwaluwen. De wand aan de zuidzijde geschikt maken voor terugkeer  

van de vroegere vogelkolonie (ooit de grootste van Nederland). 
 Berenklauw. Bestrijding. 
 Amerikaanse vogelkers en Japanse duizendknoop. Bestrijding? 
 Grassen en kruiden op het voorveld. T.b.v. bijen en vlinders: 

één keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren.  
 Insectenhotel en/of muurtjes. Ter bevordering van bijenstand.  
 Fruitbomen op het voorveld. 
 Hek en afscheiding. Ter voorkoming parkeren op het terrein. 
 Treden aanbrengen. In het steile stuk van het pad aan de  
 noord-west kant. 
 

De komende tijd vindt overleg plaats over keuze en volgorde van        
uit te voeren projecten.  
Daarbij wordt rekening gehouden met de termijn voor het verkrijgen 
van de Leader-subsidie.  
 
Urgent: Project bestrijding berenklauw 
De grote berenklauw is een mooie rijk bloeiende plant, maar deze plant verdringt 
inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij beschadiging tot ernstige brand-
wonden kunnen leiden. Bestrijding op korte termijn is noodzakelijk. 
In 10 jaar tijd is het terrein van de grote berenklauw uitgegroeid van een paar vier-
kante meter naar bijna een kwart van de helling rondom het Zandgat.  
Een beproefde methode om de grote berenklauw te bestrijden is het laten grazen 
en woelen door zogenaamde akkervarkens. Deze varkens eten de planten en woe-
len de wortels stuk. Inmiddels is er zaadvorming met kans op nieuwe berenklau-
wen. Deze nieuwe planten kunnen de varkens in het tweede seizoen consumeren. 
voordat er zaad geproduceerd wordt. Zelfs een derde graasseizoen is nodig.           
De Beheercommissie heeft het speciaalbedrijf ‘Akkervarken‘ te Valthermond  
inmiddels ingeschakeld voor het inhuren van een kudde. 

 
Uitvoering 
Het graasgebied van de varkens (10 à 20 stuks) krijgt een omheining van schrik-
draad tussen april en oktober. Het Zandgat kan dienen als drinkplaats. Vrijwilligers 
zullen dagelijks de varkens bijvoeren en de werking van het schrikdraad controle-
ren. Elke veertien dagen brengt Akkervarken voer en inspecteert de situatie in over-
leg met de vrijwilligers. 
      Voor meer informatie: www.akkervarken.nl 
 

De kosten voor dit project worden ondergebracht bij de post Onderhoud van de 
Leader-subsidie. Het Drentse Landschap zal de voorfinanciering doen.  

    Helling zuidwesthoek Zandgat: berenklauwenwoud in herfsttooi 
De volgende stappen 
De beheercommissie zal per project de haalbaarheid onderzoeken. Steeds zal een 
plan opgesteld worden over voorbereiding, organisatie en uitvoering met             
inschatting van het aantal vrijwilligersuren. 
De Natuurwerkdag—als vrijwilligersevenement—in het najaar is mogelijk ook      
inzetbaar (mits het coronavirus geen spelbreker is). Samen een dag aan het werk is 
goed voor de gezondheid, dient de verfraaiing van het Zandgat en men ontmoet 
buurtgenoten. Het zou trouwens fijn zijn als er op den duur zich een groep vrijwil-
ligers vormt die samen het Zandgat gaat onderhouden. 
           Marjan Doijer 
 

De beheercommissie houdt zich aanbevolen voor ideeën, adviezen, 
wensen van de leden van de Hamerlanden. Maak dit kenbaar via de 
mail: info@dehamerlanden.nl of zoek een lid van de commissie op.   

http://www.akkervarken.nl
mailto:info@dehamerlanden.nl


LAATSTE NIEUWS 
 

- Hondsrug Unesco Geopark beoogt het Zandgat e.o., de Hotspot – status te doen 
toekennen. Hondsrug U.G. wijst ons erop dat een potentiële hotspot behalve  
publieke aandacht ook bescherming geniet. (18 mei 2020) 
 

 

- Dagblad Trouw heeft De Hamerlanden genomineerd voor de Trouw Duurzame 100 
van het jaar 2020; dit in verband met het burgerinitiatief het Zandgat te verwerven.

(27 mei 2020) In de volgende Burenbrief nadere informatie hierover.  
 

 

- Noodlanding. Vrijdagmiddag jl. kwam een zweefvliegtuig nabij Kostvlies in de 
problemen. Het lukte de vlieger vanwege hoogteverlies niet de thuishaven, vlieg-
veld Veendam, te bereiken. Hij besloot tot een noodlanding die succesvol eindigde 
op het aardappelveld van Freddy Dijk (achter Kostvlies 27.) Het liep af met nage-
noeg geen kwetsuren of grote materiële schade. (29 mei 2020)   
          zie foto’s hiernaast  
 

- Actie Knor. Zaterdag voor pinksteren stond in het teken van het akkervarken. De 
Beheercommissie Zandgat was de hele ochtend doende o.l.v. de firma Akkervarken 

de logies-ruimte voor te bereiden 
van logees, die de komende 2 à 3 

jaar bivakkeren in het Zandgebied. 
Ze zullen extra verwend worden 
met biologische onbespoten beren-
klauwen. Bijna dagelijks zullen vrij-
willige varkenshoeders voeder – en 
telrondes houden. 
 

Laat in de middag kwamen de  
dames en heren akkervarkens met 
speciaal vervoer naar Kostvlies. 
Het ontvangstcomité bestaande uit 
leden van de Beheercommissie,    
varkenshoeders en belangstellen-
den ontvingen de gasten met een 
welkomstdrank (prosecco), zie  
foto hiernaast links, waarna de  
gasten naar hun nieuwe verblijf 
werden geleid. 
(30 mei 2020) 
 
 

      
      Zaterdagochtend: ruim baan gemaakt, palen geslagen, afrastering gespannen.  

 

 

Aankomst akkervarkens voorterrein Zandgat 

     Laat de varkens maar komen. 



MET KIND EN KOFFER Ton Andringa 
‘Ik hoor praten over De Hamerlanden, maar dat is toch niet de naam van het  
Zandgat?’ Een in vrolijke tinten uitgevoerde dame scharrelt wat rond over de gras-
paden langs de plas. Ze stapt vief op me af en wil duidelijk wat van me weten.  
Al gauw blijkt het tegendeel: ze heeft wat te vertellen. 
Opgewekt gaat ze aan de praat over hoe het er hier destijds toeging met die zand-
graverij. ’De vrachtwagens reden af en aan; er waren daar zandzuigers op pontons. 
Er lag een dam in het water met machines en installaties erop. Samen met mijn 
pleegvader ging ik wel eens kijken wat er allemaal te doen was.’  
Tientallen jaren was ze hier niet meer geweest. Waarom niet?  
We gaan er maar eens even bij zitten.   
  ‘Mijn moeder kwam in Kostvlies aanzetten, met mij. Ik was nog een kleuter.’ 
Ze aarzelt  even: ‘Moet je nagaan: dan komt hier zomaar een vrouw te wonen. Met 
alleen een koffer bij zich en een kind aan de hand. Uit Amsterdam nog wel. Nou dat 
viel niet al te best.’ Ik knik begrijpend; ik ken dat van mijn vader: westerlingen?
loszinnig, niet degelijk, altijd maar van toe-maar-jongens (= geld over de balk smijten). 
 Ze praat vol lof over haar pleegvader; die koos onvoorwaardelijk voor moeder 
en kind en nam hen onbezorgd in zijn huis op. ‘Ik was heel wies mit hum.’  
Ze heeft ook veel waardering gehad voor schoolhoofd meester Kranenborg met zijn 
schilder- en tekenkunst, zang -en toneelactiviteiten. ‘Hij nam ons ook mee naar  
buiten en wees ons op allerlei diertjes in de sloten.’   
Zelf is zij later ook in het onderwijs terechtgekomen, als kleuteronderwijzeres.  
 Ze heeft in Kostvlies een goede jeugd gehad, zegt ze, ook dankzij pleegvader 
Ab Tuut. ‘Iedereen had bijnamen. Er waren heel veel Klaassens, Van ‘t Hofs en     
Dokters. Brandstofhandelaar Hendrik van ’t Hof bijvoorbeeld heette Hendrik Törf. 
Mijn pleegvader Albert van ’t Hof hield nogal wat kippen rond zijn huis: tuten is 

Drents voor kippen. Dat werd dus 
Ab Tuut.’ Hij was melkrijder,     
begrijp ik dagen later. Met paard 
en wagen reed hij dagelijks door 
de buurt en verkocht zuivelpro-
ducten, die hij betrok van de  
Gieter Melkfabriek.  
 

Toch voel ik bij haar iets 
‘verborgens’. Ze spreekt  van 
pleegvader en niet van stiefvader; 
ze zegt met nadruk dat hij zo    
betrokken was, net als meester     
 

 
Kranenborg, die voor haar ook zo veel betekende. Ik vraag niet nader; misschien is 
het te privé. Het lijkt wel of ze mijn verwarring doorheeft; haar stem wordt wat  
vertrouwelijker. De buurt had het direct al wel geweten, veel eerder dan zij zelf.  
 ‘Ik ben een kind van een mof, een Duitse soldaat…’ Het klinkt bijna bedeesd. 
 

Kogel of front 
Even slikken. Het is alsof ik een kastanjebolster zie openbarsten en er iets van de 
glanzende kern tevoorschijn komt.  
‘Mijn opa was Reichsdeutscher,’ zegt ze met een blik van dan-begrijp-je-het-wel.  
Hij was werkzaam bij Siemens, al ver vóór de oorlog. Die baan bracht hem door alle 
delen van Europa, maar hij vestigde zich voor vast in Nederland.’  
Hitler kwam aan de macht en riep opa’s zonen op voor de militaire dienst. Ze waren  
opgegroeid en naar school gegaan in Nederland. Naar hun gevoel was het ook hún 
land. Een van hen had verkering en dat bezegelden (!) de geliefden, vlak voordat hij 
gearresteerd werd in het begin van de Bezetting.  
Hij werd afgevoerd naar een militaire gevangenis in de buurt van Dresden.  
‘Hij kon kiezen’, kreeg hij te horen: ‘naar het front of de kogel.’ Hij had, als Duitser, 
zich niet gemeld; was dus deserteur. Doodstraf was daarop de gebruikelijke sanctie. 
 ‘Tja, wat moest-ie? Hij koos toen maar voor het front en dat betekende in zijn 
geval Joegoslavië. Partizanen bestrijden.’ Ze kreeg af en toe brieven van hem.  
Toen het laatste bericht over hem binnenkwam in Nederland,  was zijn ‘verloofde’ 
hoogzwanger. Het bericht bevatte een foto van zijn graf.  
De Bevrijding kwam, de ontluistering volgde.  
Alom ontplooide zich het rood-wit-blauw, maar de volkse mentaliteit was zwart-wit. 
Pa was Duitser, de jonge moeder was dus moffenhoer.  
Ontredderd, maar ook hoopvol kon ze binnen een paar jaar terecht te Kostvlies in 
Drenthe bij Ab Tuut (als ‘huishoudster’, weet men in de buurt mij later te vertellen).  
 

De bezoekster gaat terug naar de parkeerplaats...pal naast het huis waar ze opgroei-
de. Ze verwijst nog even snel naar schrijver Jans Polling. ‘Die heeft een boekje over 
mijn leven geschreven; wel met wat aanpassingen. In zijn verhaal ben ik een jongen, 
namen en omstandigheden zijn ook wat aangepast, maar het gevoel heeft hij goed 
getroffen.’ Ik heb een boekje van hem in de kast staan: De Ring.   
Zij gnuift: ‘Ja precies; dat is mijn verhaal.’  
Van zijn relaas herinner ik me hemeltergende verguizing en geniepige pesterij.  
Voordat ik het daarover met haar kan hebben, start ze wuivend haar auto. 
 

We waren hier al bekend met het tragische lot van de joodse Saartje Frank.  
Al die tijd lag er in Kostvlies nog een ander oorlogsverhaal verborgen:  
over een vrouw, haar kind en een koffer-met-foto. 

Ab Tuut met melkkar 

Kostvlies circa 1948/49. 

Het meisje rechts is mogelijk de bezoekster van nu. 



Eetbare bloemen in de tuin 
Viooltjes, goudsbloemen en Oost Indische kers zijn vrij bekend in het eetbare  
bloemenland. Bloemen van teunisbloem, roos, gewone margriet en komkommer-
kruid zijn ook eetbaar. Vereiste is wel dat de bloemen onbespoten zijn. 
Tover je tuin om in een eetbare bloemen- en kruidentuin en weldra kun je je bord 
versieren met prachtige bloemen.  
Minstens zo belangrijk: je helpt de bijen, vlinders en andere insecten aan voedsel.  
Zeker weten dat het vliegverkeer in je tuin toeneemt! 
 

Ingrediënten:    EETBARE BLOEMENSALADE 
 

1 bos melde en rucola 
100 gram walnoten  
1 appel 
½ komkommer 
2 eetl. olijfolie 
1 eetl. balsamicoazijn 
1 theel. honing 
1 theel. mosterd 
zout en peper 
eetbare bloemen (bv. viooltjes, goudsbloem, margriet) 

 
Bereiding: 
Rooster de walnoten in een droge koekenpan, en laat ze daarna afkoelen op een 
bordje.  
Schik de salade in een platte schaal en snijd de appel en komkommer in stukjes.  
Strooi de appel, komkommer en walnoten over de salade. 
Maak een dressing van de olie, azijn, honing en mosterd en schenk het over de  
salade.  
Breng op smaak met zout en peper en garneer met de eetbare bloemen. 
 
NB. Als je astma of hooikoorts hebt, kun je een reactie krijgen op het eten van  

bloemen. Wees hier alert op. 

 

Leah Groeneweg 

Tel. 06-14136734 
 
www.inhetwildeweg.nl  

 

Recept van Leah  

 

De plas van het Zandgat als onderzoeksobject. Alom is men doende kikkervisjes te tellen. Laatste schatting 2.776 per m3 

Hij is weer ‘ns zijn worm kwijt. 

http://www.inhetwildeweg.nl/


 

 

Het fenomeen Ton Andringa  

Het is lastig de betekenis van de persoon Ton Andringa voor Vereniging de Hamer-

landen precies te duiden. Ton is Ton. Er zijn niet zoveel mensen die zich met zijn 

kleurrijke veelzijdigheid, originaliteit en fundamentele brede kennis van ons gebied 

kunnen meten. Ton bezit de eeuwige jeugd. Hij blijft gesprekspartners verrassen met 

zijn uiterst creatieve invallen, onuitputtelijke energie en haast spreekwoordelijke 

belezenheid. Ton is een uiterst origineel denker op vele fronten met nog steeds een 

volle agenda. Tegelijkertijd een man die zeer nauw verbonden is met Kostvlies, haar 

bewoners en haar omgeving. Je bent een van de illustere founding fathers van ver-

eniging de Hamerlanden. Samen met Ariën Doijer en Lucas Venema. Natuurlijk ga ik 

Ton missen in het bestuur.  
 

keukentafel 

Zijn gevoel voor het goede leven, - hij had zo maar een Bourgondiër kunnen zijn – 

zijn  onvoorstelbare kennis van Kostvlies, zijn onmetelijke netwerk, zijn vermogen de 

tijdgeest te verstaan, sfeermaker, verdienstelijk schilder, eigenzinnig, gevoelsmens 

met de emoties dicht aan de oppervlakte, entertainer, taalpurist, getalenteerd ver-

halenverteller met een schier onbegrensde houdbaarheidsdatum. Allemaal rollen die 

je soepel afwisselend hanteert en de kwaliteit van een vergadering van het bestuur 

ten goede komen. Aan de keukentafel van Ton (en Akky) hebben we onze beste be-

sluiten genomen.  
 

meesterschap 

De burenbrief - periodiek van de vereniging -  beweegt zich 

dankzij jou op eenzame hoogte. Geen misverstand. Het wekt 

algemene bewondering dat je dit geheel zelfstandig doet. 

Elke editie opnieuw, - toch altijd weer een bevalling - is in-

houdelijk sterk,  fraai geïllustreerd met een diversiteit aan 

artikelen en faits divers. En wordt gretig gelezen door alle 

Hamerlanders, Kostvliezers en een grote groep van volgers 

buiten ons gebied. Dat verraadt je meesterschap.  

Ik dank je oprecht voor je opvallende rol van zeer betrokken 

en kundig bestuurder.  

Hans Haerkens 

voorzitter 

Bij het afscheid van Ton Andringa als bestuurder. Interview door Hans Haerkens.  
- Hoe kijk je als founding father van Vereniging de Hamerlanden terug op je  
bestuursperiode? 
 Dan doemen op: golven van emotie, successen, tegenvallers. Honderden ver-
gaderingen: enerverend soms, vaak bevredigend. Verscheidenheid aan contacten 
met mensen binnen en buiten de gemeente, mooie en onvermoede ervaringen. 
- Wanneer wist je dat Vereniging de Hamerlanden een succes werd? 
 Najaar 2015 hadden we een bestuur gevormd en doeleinden geformuleerd. 
Werving van leden langs de deur was hoopgevend; tegen de tijd dat we naar de    
notaris gingen, zaten we al rond de 80. Toen wisten we dat het snor zat. 
- Waar ben je ronduit trots op? 
 Zomer 2019 kwam het Zandgat weer in de verkoop. In enkele weken tijd bracht 
de buurt zo’n enorm bedrag bijeen, dat Het Drentse Landschap niet aarzelde met ons 
als partner het gezamenlijk eigendom van het Zandgat te willen aangaan. 
- Waar herkennen de leden jouw bijzondere signatuur bij de koers van de vereniging? 
  Jezelf de vraag stellen: zit de buurt te wachten op ons plannetje. In PR streven 
naar leesbaarheid, kwaliteit en, indien mogelijk, een snuf humor. De presentatie 

toont de stijl van de vereniging. Dus: leden laten ervaren dat ze serieus genomen 
worden, maar ook dat ze het prettig zullen vinden lid te zijn van de vereniging.  
- Waarvoor mogen mensen je midden in de nacht wakker maken? 
 Er is één mens die mij immer wakker mag maken met eigen beweegredenen. 
Anderen met de vraag: Vertel nog eens van dat ene moment op de dag van de  
Bevrijding, toen de kreet door jouw straat schalde: ‘t Bennen Canadezen. 
- Wat weten mensen niet en zouden ze wel moeten weten? 
 Het vele gebakkelei om het Zandgat te redden: vergeefse pogingen, gelukte 
pogingen in de verhouding 10 op 1. Toerloos gedoe met tussenpersoon van vroegere 
eigenaar, de rijstebrij van Leaderaanvraag. Stukken raadplegen. Overleg, overleg, 
overleg intern en extern; zinvol, maar je moet een ijzersterk humeur hebben. 
- Wat zijn je dierbaarste herinneringen aan je periode van bestuurslidmaatschap? 
 Het begin en het eind (om een minister te citeren). 
- Waar wil je niet aan herinnerd worden? 
 Aan de schokkende gedragingen van de laatste eigenaar-verkoper. 
- Welke adviezen/aanwijzingen geef je mee aan toekomstige leden van het bestuur ? 
 Intensief voeling houden met de leden (mits op 1.50 m afstand). 

‘Ton’ door Ton 

Ton Andringa (84 jr.) gaat ons bestuur na 5 jaar van werkzaamheid verlaten.  
Hieronder treft u de tekst aan die onder normale omstandigheden tijdens  
de Algemene Ledenvergadering zou zijn uitgesproken.  


