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BRIEVEN

Waarom je geen potgrond moet
kopen. Potgrond bestaat voor een
groot deel uit tuinturf. Er moet dus
veen voor afgegraven worden. En
dit gaat ten koste van bijzondere
natuur, bijvoorbeeld in de Baltische
staten. In Nederland zijn de meeste
veengebieden ontgonnen in het
verleden. Tegenwoordig wordt er
veel geld gestopt in het herstellen
van deze veengebieden. Hoe kan
het dat we hier veengebieden her-
stellen en tegelijkertijd elders ver-
nielen? Tevens zit er in veen heel
veel koolstof opgeslagen. Die kool-
stof komt bij het ontginnen van

veengebieden vrij als CO2. Met de
doelstellingen van Nederland en
Europa over de CO2-reductie, is het
noodzakelijk dat het afgraven van
veen zo spoedig mogelijk gestopt
wordt.

Geen potgrond

Assen, Emy Triezenberg

Als gevolg van de pestpandemie in
het jaar 1300 overleed 50 procent
van de wereldbevolking. Met de
huidige coronapandemie is de

extra sterfte slechts 0,05 procent
van de wereldbevolking. Het ver-
nuft van de mens heeft, met weten-
schap en techniek, de gevolgen van
een pandemie met een factor 1000
verlaagd. Een vergelijkbare trend
deed zich de laatste honderd jaar
voor waarbij het aantal doden door
stormen en overstromingen met
een factor 10 is afgenomen. Mede
dankzij Nederlandse ingenieurs, die
oplossingen bedachten tegen over-
stromingen in New Orleans en
Bangladesh. Het vernuft van de
bèta’s zal de gevolgen van klimaat-
verandering oplossen.

Het vernuft
van de bèta’s

Assen, Jan van Riezen

Ik laat me frequent door de GGD in
Assen testen. De laatste twee keer
moest ik daar mijn eigen (nieuwe)
mondkapje afdoen en eentje pak-
ken uit een doos. Mensen rijden
soms met vieze of oude mondkap-
jes de teststraat in, zo werd uitge-
legd, dat is onveilig voor de mede-
werkers. Dat geloof ik graag, maar
een mondkapje pakken uit een
doos van 50 waar misschien wel
dertig mensen met verkoudheids-
klachten voor me in hebben ge-
graaid voelt als Russische roulette.

Russische roulette

Winsum, Rob Dijkstra

In het weekeinde zijn er platen van
de gevel van het Gasuniegebouw
gewaaid. Blijkbaar zit het gebouw
niet zo stevig in elkaar. Zou het wel
aardbevingsbestendig zijn? Mis-
schien kan Gasunie bij de NAM
eens vragen naar versterking? Dan
kunnen die gevelplaten in 2032 ook
weer vastgezet worden...

Gevelplaten

Delfzijl, Bob Flobbe

Wij wonen al 16 jaar in Paddepoel.
Sinds alle nieuwbouw en veel nieu-
we bewoners is de afvaloverlast
gigantisch treurig. Zelf zijn wij stille
kracht, dit is vrijwillig opruimen
van afval in je wijk in samenwer-
king met de gemeente. We hebben
laatst afval in de vijvers opge-
ruimd. Van twee kleine oevers
hadden we zes grote blauwe vuil-
niszakken vol. Een auto van de
gemeente heeft ze nog meegeno-
men. Vier dagen later lag het weer
vol met afval en plastic. Sinds de
vele nieuwbouw/flats en zijn bewo-
ners gaat Paddepoel hard achteruit.
Niemand lijkt nog met zijn leefom-
geving bezig te zijn. In onze straat
denken sommigen ook dat de
straat een asbak is, wat is de moeite
om een asbak te gebruiken op je
balkon? Misschien moet de ge-
meente en de woningbouw samen
eens met een leefomgevingsplan
komen. Ook als stille kracht is hier
niet meer tegen op te ruimen.

Paddepoel

Groningen, Sandra Ensing

Betonbos is het zoveelste project
waar onze wethouder van wonen
Roeland van der Schaaf duidelijk de
plank weet mis te slaan. Zijn uit-
spraak, „dat er geen sprake is van
duurzaam groen” in deze krant,
bewijst eens te meer dat hij alleen
maar oog heeft voor het grote geld
van de ontwikkelaars en bouwers,
die onze (nu nog) schitterende stad
vol willen bouwen met wanstaltige,
veel te hoge betonkolossen. Nog
mooier wordt het als je in zijn
portfolio kunt lezen dat hij de
wereld voor de mensen leuker,
socialer en mooier probeert te
maken. Hoe dan? Met veel tamtam
worden er presentaties opgezet
waarin men met allerlei aannames
en wollige taal de huidige bewo-
ners probeert te overtuigen van het
nut van de plannen, gelardeerd
met veel hapjes en drankjes om
vooral de aandacht af te leiden van
het eigenlijke doel. Dan heeft hij
naast de 8 portefeuilles binnen de
gemeente Groningen ook nog 20
nevenfuncties. Gelukkig heeft hij
een aantal mensen om zich heen
die veel van deze werkzaamheden
overnemen (en de klappen opvan-
gen). Wat rest is het zeer onbehaag-
lijke gevoel bij de huidige Stadjers
dat hun stem absoluut niet ge-
hoord wordt. Het motto van Van
der Schaaf is ‘hoe hoger hoe beter’
(minimaal 22 verdiepingen en dus
80 meter hoog), zonder na te den-
ken over het giga parkeerprobleem
dat zich momenteel al aandient en
de overlast voor de bewoners. Geld
regeert zoals gewoonlijk.

Olifant in
porseleinkast

Groningen, J. Pieperiet

G
emeente Groningen wil in
het mooiste natuurgebied
binnen de stadsgrenzen –
de vloeivelden van de

voormalige Suiker Unie – de woon-
wijk Suikerzijde ontwikkelen en de
natuur die daarbij verloren gaat
compenseren ten koste van het
mooiste weidevogelgebied binnen
de stadsgrenzen – Polder De Oude
Held, gelegen tussen Hoogkerk en
De Held. Natuurorganisaties zien
mogelijkheden om woningbouw en
natuurbehoud te combineren, maar
vinden tot nu toe geen gehoor bij de
gemeente.

Omdat zowel op de vloeivelden
als in De Oude Held het leefgebied
van onder meer grutto’s, vleermui-
zen en geoorde futen vernietigd
wordt, heeft de gemeente een ont-
heffing Wet natuurbescherming no-
dig van de provincie Groningen.

Afgelopen vrijdag was een hoor-
zitting op het provinciehuis waar de
natuurorganisaties hun bezwaren
op deze ontheffing konden toelich-
ten voor de provinciale commissie
Rechtsbescherming. Deze commis-
sie heeft als taak om te toetsen op de
wetgeving, waardoor er met een ju-
ridische blik naar de natuur wordt
gekeken.

Dat levert merkwaardige discus-
sies op. Bijvoorbeeld over de vraag
of je vernietiging van leefgebied nu
wel of niet mag opvatten als versto-
ring van nesten. Voor de grutto en

geoorde fuut maakt dat allemaal
niets uit – het resultaat is hetzelfde –
maar voor het oordeel van de com-
missie maakt dat wel degelijk een
verschil.

Ook kwam de ‘verdwijntruc’ van
de geoorde fuut ter sprake. Deze
soort zit al tientallen jaren op de
vloeivelden en staat erom bekend
dat aantallen en broedsucces van
jaar tot jaar sterk kunnen wisselen.

Op basis van één vluchtig monito-
ringsonderzoek in 2021 stelt de pro-
vincie nu dat de vloeivelden niet van
belang zijn als leefgebied voor de ge-
oorde fuut en schuift daarbij al het
voorgaande onderzoek terzijde,
zonder dat de deskundigen die con-
clusie delen. En zo wordt een belang-
rijk juridisch obstakel voor woning-
bouw uit de weg geruimd.

We betreuren het als natuurorga-
nisaties dat we in dit soort discussies
verzeild zijn geraakt, terwijl woning-
bouw op Suikerzijde prima samen

kan gaan met behoud van natuur-
waarden binnen stedelijk gebied.
Bijvoorbeeld door de meest westelij-
ke vloeivelden te sparen en de vleer-
muizen te compenseren door hun
huidige netwerk van foerageerge-
bieden en verbindingen te verster-
ken. De grutto’s in De Oude Held
kunnen dan blijven zitten waar ze
zitten en tot in lengte van jaren veel
kuikens groot brengen.

A
ls de gemeente blijft vasthou-
den aan natuurcompensatie
in het weidevogelgebied De

Oude Held, is het bijna onvermijde-
lijk dat de woningbouw op Suikerzij-
de ernstige vertraging zal oplopen.
Want ga maar na: voordat met wo-
ningbouw begonnen kan worden,
moet volgens de ontheffing eerst
het compensatiegebied voor vleer-
muizen in De Oude Held aantoon-
baar functioneren. En voordat de
vleermuizen daar terecht kunnen,
moet eerst het compensatiegebied
voor de weidevogels bij Leegkerk
aantoonbaar functioneren.

Dat laatste is al een schier onmo-
gelijke opgave, omdat de afstand
tussen De Oude Held en Leegkerk
voor de zeer honkvaste grutto’s veel
te groot is en het gebied bij Leegkerk
aanzienlijk minder geschikt is voor

weidevogels dan Polder De Oude
Held.

Als de gemeente werkelijk haast
wil maken met woningbouw moet
ze als een speer met de natuurorga-
nisaties om tafel om gezamenlijk
een natuurvriendelijker alternatief
te ontwikkelen voor de ontwikke-
ling van Suikerzijde en bijbehorende
natuurcompensatie. Over zes weken
zijn er verkiezingen, het zou mooi
zijn als de huidige coalitie – met ‘het
groenste college ooit’ – dit nog voor
die tijd kan oplossen. Aan ons zal het
niet liggen!

Nieuwbouw en natuurbehoud gaan samen

Als de gemeente
blijft vasthouden
aan natuurcom-
pensatie in het
weidevogelgebied
De Oude Held, is
het bijna onver-
mijdelijk dat de
woningbouw op
Suikerzijde ernsti-
ge vertraging zal
oplopen, stellen
verschillende na-
tuurorganisaties.
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