
 

 

Gemeente Groningen 

t.a.v. Mw. I. Jongman 

Radesingel 6 

9711 EJ Groningen 

 

 

 

                   Groningen, 15 september 2020 

 

 

Betreft: Reactie Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone 

 

Geachte Mevrouw Jongman, Geachte directie van Bureau Meerstad, 

 

Namens de in het Gemeentelijk Groenoverleg vertegenwoordigde natuurorganisaties  
spreken wij onze zorg uit over het “Concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
Eemskanaalzone” van juni 2020.  
 
Onze zorg betreft met name de gevolgen die het concept programma kan hebben voor het 
Driebondsbos. Dit bos, vrijwel geheel spontaan ontstaan vanaf 1965, herbergt belangrijke 
natuurwaarden, en veel bijzondere fauna en flora. Denk aan de havik die er broedt, de 
nachtegaal, reeën, verschillende uilensoorten, en verschillende soorten vleermuizen. 
 
Het bos is daarnaast een waardevol onderdeel van de Gemeentelijke Ecologische Structuur, 
die als groene zone de Hunzezone (bij de woonschepenhaven), het Kardings Ontzet en 
Midden Groningen verbindt. 
 
Vanuit meerdere kanten bereiken ons signalen dat Bureau Meerstad veelal zelfstandig te 
werk gaat en planvorming deels buiten de normale gemeentelijke procedures, beleid en 
betrokken afdelingen tot stand komen. Dit signaal vinden wij zorgwekkend. 
 
Er dreigt met het concept programma een (geleidelijke) aantasting van dit gebied, terwijl de 
vitale positie van het Driebondsbos in deze ecologische zone juist voor versterking pleit. Het 
concept programma lijkt ons dan ook niet in overeenstemming met de uitgangspunten van 
ons gemeenschappelijk manifest “Groningen Groen”, dat wij 18 juni jl ondertekenden met 
wethouders Glimina Chakor en Inge Jongman. 
 
Het is dringend noodzakelijk zo snel mogelijk een uitgebreide inventarisatie en monitoring 
uit te voeren van de natuurwaarden die in het geding zijn, met als doel, behoud en 
versterking van dit onderdeel van de Gemeentelijke Ecologische Structuur en ter 
voorkoming van onomkeerbare schade aan dit waardevolle gebied. 
 
Wij dringen er dan ook met klem op aan bij u op aan geen ingrepen toe te staan – ook niet 
van tijdelijke aard –, die dit gebied kunnen aantasten. Graag denken wij met u mee om een 
plan op te stellen voor adequaat natuurlijk beheer, in lijn met de uitgangspunten van het 
Manifest Groningen Groen voor dit waardevolle stuk natuur.   



 

 
Hoogachtend, 
 
Jan-Willem Lobeek 
Directeur-bestuurder Natuur en Milieufederatie Groningen, 
 
Mede namens: 
 
Avifauna  
Het Groninger Landschap,  
IVN Groningen-Haren 
KNNV vereniging voor veldbiologie 
Landschapsbeheer Groningen 
Natuurmonumenten 
Staatsbosbeheer 
 

 

 

 
 

 


