
Project Groene Verbindingen Hondsrug Haren 

Het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren streeft naar biodiversiteitsherstel door het 
creëren van een netwerk van groene verbindingen in het gebied tussen het stroomdal van de 
Hunze en de Drentsche Aa, waarin de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren liggen. Door 
het verbinden van bermen, akkerranden, idylles en hooilanden willen we een ecologische 
zone creëren waar insecten, vogels en zoogdieren van profiteren. Bij het project worden 
verschillende partijen betrokken, zoals bewoners, boeren, particuliere eigenaren, 
vrijwilligers, recreanten en de gemeente. Binnen het project worden drie sporen gevolgd: 

1. Biodiversiteitsherstel door ecologisch beheer en aanleg bloemrijke velden 
2. Kennisdeling met lezingen en praktijkdagen over ecologisch beheer 
3. Ontwikkelen van een paaltjessysteem om belangrijke ecologische gebieden te 

beschermen 

Hieronder worden de ontwikkelingen binnen het project weergegeven. 

September 2020: subsidie Innovatiefonds  

In september 2020 heeft het Innovatiefonds "Samen voor Biodiversiteit" 22.480 euro 
beschikbaar gesteld aan het project Groene Verbindingen Hondsrug Haren. Uit 130 
ingezonden projecten vanuit het hele land heeft het fonds dat is opgericht door de Stichting 
Deltaplan Biodiversiteitsherstel, acht projecten gekozen, waaronder het project Groene 
Verbindingen Hondsrug Haren. Zie persbericht en beknopte versie subsidieaanvraag. Het 
project staat ook op een kaart van Deltaplan Biodiversiteitsherstel: hierop kunnen alle 
projecten voor biodiversiteitsherstel in heel Nederland worden 
aangemeld:  biodiversiteit.nl/projecten.  

Oktober 2020: zaaiacties 

In oktober 2020 vonden de eerste zaaiacties plaats in Onnen en Glimmen: langs de 
Zuiderhooidijk, de Koelenbergsteeg, en Menno's Tuintje op de Onneres en op de Hoge 
Herenweg is door de eigenaar een akkerrand ingezaaid. Van deze beginfase is een beeldrijk 
verslag gemaakt.  

Zomer 2021: bermen en markeringspaaltjes 

Ter bescherming van bermen en voor herstel van biodiversiteit zijn in Haren o.a. een groep 
omwonenden een actie gestart voor herstel van een berm langs een zandweg (de Boerlaan). 
Ook is een oeverzone ingezaaid naast het net aangelegde zonnepark in Glimmen. Speciale 
bermbordjes zijn gemaakt om een klein voorjaarsbolletje te markeren: de bosgeelster die op 
de Hondsrug nog voorkomt maar langzaam afneemt in aantal. Op twee locaties in Haren en 
Noordlaren zijn omwonenden met een flyer Bosgeelster geattendeerd op de bijzondere 
waarde van dit gele sterretje. Een werkdocument geeft meer informatie over de 
markeringspaaltjes. Samen met de gemeente Groningen hopen we door aangepast 
maaibeleid dit bolletje weer een kans te geven. Een verslag van verschillende bermacties in 
Haren vindt u hier. 

https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Persbericht-website-Ruim-22.000-euro-voor-Groene-verbindingen-in-landelijk-Haren-1.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Project3-Groene-verbindingenzones-Hondsrug-2020.pdf
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.samenvoorbiodiversiteit.nl%2Fproject%2Fgroene-verbindingen-hondsrug-haren%2F198&data=04%7C01%7C%7C24f60b93847c4595a56f08d8bd5f54d9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637467564422463241%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oxtdxXl5mvJFqSdZfKDucCZ69FwCsw83MrQw8H8uTHY%3D&reserved=0
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Begin-fase-Groene-verbindingen-Hondsrug-Haren.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/03/Bosgeelster-flyer.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/01/Project-markeringspaaltjes-biodiversiteit-werkdoc.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/04/Bescherm-de-bermen.pdf


September 2021: beeldverslag en artikel Trouw  

De eerste ingezaaide percelen zijn tot bloei gekomen en sommige alweer gemaaid. Nieuwe 
projecten staan nog in de planning. In een beeldverslag worden de ontwikkelingen van de 
verschillende acties in Onnen, Glimmen en Noordlaren nader beschreven. In dagblad Trouw 
van 29 september 2021 is te lezen over een van de eerste groene verbindingen op de 
Onneres: Menno's tuintje. 

November 2021: video over het project  

Het innovatiefonds voor Biodiversiteitsherstel besteedt op verschillende manieren aandacht 
aan de projecten die subsidie hebben gekregen: op hun website staat wat informatie over elk 
project en in oktober is een korte video opgenomen van een aantal projecten, waaronder het 
project Groene Verbindingen Hondsrug Haren. 

Oktober 2022 

In het tweede projectjaar Groene Verbindingen Hondsrug Haren zijn de resultaten 
(ingezaaide randen) van vorig jaar gemonitored en weer nieuwe uitgestrekte kruidenrijke 
randen aangelegd op de Onneres. Landschapsbeheer Groningen hield een lezingencylcus 
met excursies. Hiervan is opnieuw een beeldverslag gemaakt. 

 

https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2021/09/2021-Resultaat-Groene-Verbindingen-Hondsrug-Haren-sept.pdf
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/03/2021-9-29-Trouw-2-Hondrug-bloemetjes-en-bijtjes.pdf
https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/projecten
https://www.youtube.com/watch?v=UV9ShzpLxAE&ab_channel=DeltaplanBiodiversiteitsherstel
https://landelijkgebiedharen.nl/wp-content/uploads/2022/10/Beeldverslag-2022-Groene-zones-Hondsrug-Haren.pdf

