Hoi, mijn naam is Els Kramer-Fokkens. Ik ben bestuurslid van KNHS Groningen. Ik beheer de portefeuille
Recreatiesport en daarnaast ben ik ook Regio Consulent KNHS in de provincie Groningen. Het is een
uitdaging de recreatiesport te promoten en de bestaande activiteiten doorgang te laten vinden. Onze
provincie is prachtig en daarom ga ik de aankomende maanden met paardenliefhebbers op buitenrit in
provincie Groningen. Graag neem ik jullie mee in mijn ontdekkingstocht naar routes die ook door jou
gereden kunnen worden. Wil jij ook dat ik een keer met jou meega op buitenrit stuur mij dan een mail of
app!
Groetjes Els
Email: regioconsulentgroningen@gmail.com
Mobnr: 06-22865894

Groningen door de oren van:
Even voorstellen:
Van links naar rechts:
Eline (12) op Roos (8)
Indy (12) op Fleur (21)
Angela (37) op Fons (18)
Trudy (46) op Nynke (7)
Mandy ( 19) op Ritske (7)
Nora (16) op Obony (24) en
Mira (13) op Josje (9)

Trudy Karsies 46 jaar
Opleiding; hippische beroepsopleiding paardensport te Deurne.
Ik rij paard vanaf mijn 10de en heb zelf altijd de luxe gehad om pony’s en paarden bij huis te
hebben.
Tijdens mijn opleiding veel stage gelopen op verschillende grote springstallen en jonge paarden
in de springsport mogen starten.
- stal Horsey in Boekeloo
- Arjen Vos Dwingeloo
- Jur Vrieling Holwierde
Na mijn opleiding heb ik gewerkt als ruiter bij de eptm merries en de abfp testen voor jonge
paarden op het Fries paarden centrum te Drachten.
Hierna 10 jaar gewerkt voor stoeterij Bommelsteyn als beheerder van een stoeterij met Friese
dekhengsten die in de sport werden uitgebracht.
Pas later toen ik moeder werd me meer gefocust op ‘t lesgeven waardoor ik in het manege vak
rolde. Na eerst in dienst te zijn geweest op de manege de Veenhoeve te Appingedam, nu alweer
5 jaar zelfstandig.
Samen met mijn 2 zonen, 3 honden en 17 paarden woon ik hier als beheerder van de vereniging
SEO. De samenwerking loopt plezierig en voor beide partijen is het een win win situatie.
Mijn stal naam heet "stal Roegwold", en via mij worden er buitenritten georganiseerd.
De maximale groepsgrootte is 8 personen en je kunt kiezen voor een uurs of 2 uurs buitenrit.
De kosten zijn voor een uur € 15,- en voor de 2 uurs € 25,Vereiste is dat je lid bent van de fnrs/knhs.
Helaas organiseer ik geen buitenritten voor de beginnende ruiter.
Als gevorderde ruiter moet je de galop goed onder controle hebben.

De rit:
We hebben een hittegolf in Nederland. De meeste mensen zoeken verkoeling op het strand, een
waterplas of bij de ventilator. Trudy gaat in alle vroegte op buitenrit met leden die dat graag
willen. Om kwart voor 7 kom ik aan in Schildwolde. De meeste ruiters die meegaan zijn al druk

in de weer met het paard of de pony die ze toegewezen hebben gekregen van Trudy. Ik krijg
Rico toegewezen, een imponerende grote vos van 22 jaar.

Als we allemaal de paarden hebben opgezadeld gaan we naar de binnenbak om op te stijgen.
We rijden een paar rondjes in stap en draf. Trudy vertelt ons wat ik kom doen en dat we naar
Kolham gaan rijden. Trudy geeft ook aan waar iedereen gaat rijden. Zij kent de paarden en
pony’s en weet ook waar ze het beste kunnen lopen op buitenrit. Ik mag als één na laatste in de
groep. De temperatuur is heerlijk zo in de vroege ochtend en we vertrekken met een groep van
9 personen op buitenrit.

Vanaf het terrein van SEO gaan we rechtsaf in colonne langs de weg. We moeten een stukje
langs de openbare weg, de Schildwolderdijk. Waar we gebruik kunnen maken van de berm,
verzoekt Trudy ons dat ook te doen. Niet alle paarden staan op ijzers en dan is het lopen in de
berm een behoud voor de hoeven. Aan onze linkerkant ligt er een grasveld keurig bij. Hier
worden bij Kwekerij Groenwold graszoden gekweekt. Een stukje verder komen we aan de
rechterkant langs een maisveld waar we langs het mais rijden op de maaistrook. Het mais torent
hoog boven ons uit. Bij de splitsing moeten we oversteken. Trudy geeft aan dat we zo dicht
mogelijk bij elkaar moeten gaan rijden en ook zoveel mogelijk naast elkaar om vlot te kunnen
oversteken. Hier gaat de Schildworlderdijk over in de Groenedijk. Na het oversteken moeten we
gelijk een brug over het Slochterdiep passeren. We rijden in colonne over de brug heen en Indy
sluit de rij.

Bij de Boslaan steken we schuin over naar links en rijden dan weer op het land over het
maaipad. Er zit een sloot aan de rechterkant van ons en Trudy geeft aan dat wij ons zweepje dan
ook aan de linkerkant moeten houden. Verderop staat een molen, de Fraeylemamolen. Deze
molen is één van de drie poldermolens in dit gebied. We gaan rechts om de molen heen en na
de molen gelijk weer links het maaipad op.

We blijven op het maaipad we moeten twee keer een
weg oversteken wat we weer doen zoals Trudy ons
aangegeven heeft. Dichtbij elkaar en gelijk
oversteken. We willen niet dat de groep onderbroken
wordt. Als we verder op de Groenedijk rijden gaan we
over de brug rechtsaf. Aan de linkerkant van ons
staat de 2de poldermolen “De Ruiten” fier in het
landschap.

We passeren een stapel met kuilbalen en gaan daarna rechts langs
een perceel het veld in. Op het stuk zitten heel veel ganzen. Trudy
en sommige andere ruiters maken ganzen geluid waardoor ze
opstijgen en elders een ander plekje vinden. We hebben nu rechts
het water Grootewijk en links een aardappelveld. We gaan in draf
nadat Trudy dat heeft aangegeven. Aan de rechterkant doemt een
prachtig natuurgebied op met een waterpartijen. Verschillende
vogels en Groninger Blaarkoppen zoeken hun verkoeling in en om
het water. Aan het eind van het pad komen we in het natuurpark ’t
Roegwold.

Ten oosten van Groningen ligt 't Roegwold, een gebied met oude natuur én steeds meer nieuwe
natuur. Landbouwgronden tussen de al bestaande natuurgebieden worden hier heringericht.
In de Westerpolder heeft de eentonige grasmat al plaatsgemaakt voor een ruige bodem. Hier
komen nu mooie bloeiers voor als goudknopje en rietorchis, en vogelsoorten als de
roodborsttapuit en kleine karekiet.
In Ae’s Woudbloem is een gevarieerd landschap ontstaan met gras en struwelen, lage plassen en
hoger gelegen zandkoppen. De rietmoerassen van Tetjehorn herbergen vogelsoorten als
baardmannetje en porseleinhoen. De
komende jaren wordt ook het Dannemeer
aangepakt. Hier komen bossen, open
water en graslanden vol kruiden.
Aan het eind van het maaipad komen we
op een soort van dijk en gaan bij het
fietspad linksaf. Het fietspad loopt rechts
van ons en er is ruimte genoeg op het
zandpad om op veilige afstand van
fietsers te rijden. We volgen het fietspad
en daar waar
wij geen
berm meer
hebben gaan
we op het
fietspad
rijden.

Er lopen in dit gebied ook veel natuurlijke wandelpaden. We volgen dan ook de blauwe paaltjes
in het gebied. Heuveltjes, bosjes, open vlaktes en nog vele andere natuurschoonheid komen we
tegen.

Als we het water volgen moeten we rechts een smal bruggetje over. Het bruggetje is smal en
Trudy wil heel graag dat we één voor één het bruggetje overgaan.
Indy sluit de rij weer over de brug en in
colonne rijden we verder. Er is ruimte genoeg
op te draven en te galopperen. Alle ruiters die
mee zijn kunnen prima rijden. Je moet ook
steeds verdacht zijn op eenden of reigers uit

de sloot. Het is wel gewenst dat je wel in het
zadel blijft zitten. Trudy geeft veel
aanwijzingen tijdens de buitenrit dat is
leerzaam en geeft ook vertrouwen. Er wordt
gekletst en genoten van de omgeving.

Aan de linkerkant staat een bordje ruiterpad
en deze slaan wij in. Aan de rechterkant van
het pad lopen stroomdraden en daar moeten
we rekening mee houden. Het pad is keurig
gemaaid en breed genoeg om de
stroomdraden niet op te zoeken.
Aan het eind van dit ruiterpad steken wij de
Uiterdijk schuin over en komen we in een bos
met daar door heen een smal pad. Aan het
eind van dat pad komen we weer op de
Uiterdijk uit die wij weer oversteken en
vervolge onze weg in de berm.

Na een kilometer of 2 gaan we linksaf. Hier is een ingang van het Zwaneveldsgat. Je kan ook vanaf deze
plek de ruiterpaden inkomen. Adres: Parkeerplaats aan de Uiterdijk in
Kolham.
De zon staat al mooi te schijnen dus verkoeling voor de paarden is een
welkome afwisseling op deze buitenrit.
Ze laten zich ook maar één keer aansporen om het water in te gaan. Wat een
pret. Voor de pony Fleur is dit de hemel op aarde. Ze staat te stampen in het
water en geniet met volle teugen.

Er is één combinatie waarvoor dit nieuw is. Mandy en Ritske hebben de waterplas gezamenlijk
nog niet gezien. Trudy vraagt of de rest uit het water wil gaan zodat zij Mandy kan begeleiden
naar het water toe en het liefst erin. Geen probleem want de vriend van Trudy is inmiddels ook
bij de waterplas en voor wie wil heeft hij koffie en/of limonade mee. Na één poging laat Ritske
zich al begeleiden naar het water en gaat wat twijfel toch natte voeten halen. Je ziet hem
genieten en wil eigenlijk niet meer uit het water. Prachtig
leermoment en in alle rust en aanwijzingen die Trudy geeft
gaat het als vanzelf.

We gaan de waterplas verlaten en gaan daar waar wij er ingekomen zijn ook weer uit. Rechtsaf
de Uiterdijk op. We hebben de waterplas nu aan onze rechterzijde aan het eind van de plas
gaan we rechtsaf. We komen nu in een d ennenbos. Het pad is smal en het heeft is mysterieus.
Aan het eind komt de zon tussen de bomen gluren en dan is het net een sprookje.

Helaas zijn de foto’s niet zo scherm maar geeft wel de sfeer aan.
We komen door een dichtbegroeid pad. Het is dat
Trudy weet dat je er langs kan maar hier was een
heggenschaar wel handig geweest. We gaan uit het bos
linksaf. Uiteindelijk komen we weer op het stuk wat we
de heenweg ook hebben gereden. Niet dat dit saai is
want je ziet toch weer andere dingen dan op de
heenreis. Het smalle bruggetje gaan we weer één voor
één over. We hebben de Slochter Ae aan onze
linkerkant. Bij de splitsing gaan we rechts hier kwamen
we op de heenweg niet langs we rijden door tot aan de
Kooiweg. Op dit punt loopt de Kooiweg dood en wij
steken over en gaan rechtdoor. Het brede pad nodigt
weer uit voor draf en galop. We komen nu weer op
bekend terrein. Links het water en rechts
natuurgebied.

Wat een mooi gebied en wat fijn dat je daar te paard van en mag genieten.
W e rijden nu dezelfde weg terug. Langs de maaipaden, de molens, de brug en het maisveld.
We komen dan weer op de
Schildworderdijk. De boeren
zijn druk en als er een trekker
aankomt gaan we even een
zijstraatje in zodat de trekker
ons veilig kan passeren. Nog
een paar honderd meter en we
zijn weer terug bij de Stal. Wat
hebben we een prachtige rit
gehad met zoveel afwisseling in
de natuur. We zijn ruim 2 uur
onderweg geweest.

Op stal worden de paarden
afgezadeld, de hoefjes
uitgekrabd, afgespoeld en
mogen ze dan lekker op stal.
Ze gaan tegen de avond weer
naar buiten als het weer wat
afgekoeld is.

Het gebied de Woudbloem is
echt een aanrader om te gaan
rijden. Je kan vanaf
Schildwolde het gebied in of
vanaf Kolham.
In Schildwolde kan geparkeerd
worden bij de parkeerplaats
Groendijk/Boslaan. In Kolham
aan de Uiterdijk.
Trudy en alle ruiters bedankt
voor deze mooie rit, jullie zijn
toppers.

Volgende keer ga ik met Ellen
Hinrichs mee in Onstwedde.

Groetjes Els Kramer

