
Zo kan het ook: Suikerzijde natuurinclusief 
 

1. Behoud westelijke vloeivelden 

In de westpunt van het plangebied Suikerzijde Noord kan een deel van de vloeivelden behouden 

blijven en geïntegreerd worden in de nieuwe woonwijk. Het mooiste zou zijn dat het 

bestemmingsplan op dit punt wordt herzien, maar onderstaande schets laat zien dat er ook binnen 

de kaders van het vastgestelde bestemmingsplan mogelijkheden zijn. Als natuurgebied met ruimte 

voor natuurbeleving kunnen de vloeivelden van toegevoegde waarde zijn voor de woonwijk. De 

vloeivelden behouden een functie als foerageergebied voor vleermuizen en broedgebied voor 

geoorde futen, waardoor de compensatieopgave aanzienlijk lager wordt.  

 

 
 

2. Geoorde futen leefruimte bieden in de Oosterpolder bij Haren 

Ook in de toekomst is er ruimte voor de geoorde fuut om te broeden op Suikerzijde, zowel in de 

westelijke vloeivelden in Suikerzijde Noord als in het gerealiseerde compensatiegebied 1 in 

Suikerzijde Zuid. De resterende compensatieopgave kan ruimschoots ingevuld worden in de 

Oosterpolder bij Haren, waar Het Groninger Landschap een compensatiegebied aanbiedt van ca. 25 

hectare. Compensatie van de geoorde fuut kan hier gecombineerd worden met aanpak van de 

veenoxidatie in het kader van de Regionale Veenweide Strategie. 

 

 
 



3. Versterken ecologische structuur voor vleermuizen 

Ook voor de vleermuizen (water- en meervleermuis) wordt de compensatieopgave aanzienlijk kleiner 

als een deel van de westelijke vloeivelden op Suikerzijde Noord behouden kunnen worden. In plaats 

van één geïsoleerd compensatiegebied stellen wij voor om in de westelijke stadsrand te investeren in 

het netwerk van foerageergebieden en verbindingen voor de vleermuizen. Dit resulteert in een 

optimaler gebruik van het totale netwerk en is daarmee een meer robuuste en toekomstvaste 

oplossing. Bestaande waterplassen als de Ruskenveense Plas en de skivijver kunnen door het 

aanbrengen van beplanting langs de oevers veel meer beschutting en daarmee 

foerageermogelijkheden bieden. Daarnaast zijn er diverse locaties waar ook nieuwe waterpartijen 

gecreëerd kunnen worden. 

 

 
 

Conclusie 

Waar een wil is, is een weg. Natuurorganisaties zouden graag zien dat hun alternatieven serieus 

bekeken en uitgewerkt worden. Weidevogelgebied De Oude Held hoeft dan niet aangetast te 

worden, voor vleermuizen en geoorde futen is er een beter alternatief en de woonwijk Suikerzijde 

wordt een wijk grenzend aan een natuurgebied. En in plaats van tijd en energie in juridische 

procedures te steken, kunnen we samen met de gemeente werken aan een stad die ook binnen de 

stadsgrenzen hoge natuurwaarden heeft. 


