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Geachte raadsleden, 

 

Namens de Groningse natuurorganisaties willen we u allereerst van harte feliciteren met uw 

(her)benoeming als raadslid in de gemeente Groningen. We wensen u wijsheid en sterkte met 

deze belangrijke taak. Graag werken we met de raad samen om de biodiversiteit en 

landschappelijke kwaliteit te versterken, in samenhang met alle andere opgaven waar de 

gemeente voor staat. Via deze brief willen wij u meenemen in onze verschillende denklijnen 

met betrekking tot de natuurcompensatie voor bestemmingsplan Suikerzijde. 

 

Het afgelopen jaar heeft het dossier Suikerzijde / Polder De Oude Held ons veel (negatieve) 

energie gekost. Het is onze overtuiging dat het stedenbouwkundige plan voor Suikerzijde aan 

kwaliteit had kunnen winnen, als er vanaf het begin rekening was gehouden met de hoge 

natuurwaarden en deze een plek hadden gekregen in de nieuwe woonwijk. Nu is ervoor 

gekozen om alle aanwezige natuur te verwijderen en elders te compenseren. Een deel van de 

compensatie vindt plaats in Polder De Oude Held, een klein maar zeer vitaal weidevogelgebied 

met een opvallend hoog broedsucces. Ook de weidevogels moeten nu gecompenseerd worden, 

op een wijze die op papier lijkt te kloppen, maar in de praktijk niet zal werken omdat het 

compensatiegebied bij Leegkerk op een te grote afstand ligt. 

 

Helaas is het niet zorgvuldig omgaan met aanwezige natuurwaarden en biodiversiteit de 

afgelopen jaren een vast patroon geworden bij de grote opgaven op het vlak van woningbouw 

en energietransitie. Wij vinden dat een gemiste kans, omdat er ook mogelijkheden zijn om deze 

opgaven op een natuurinclusieve wijze plaats te laten vinden. Het respecteren en daadwerkelijk 

beschermen van de Gemeentelijke Ecologische Structuur zou daarbij uitgangspunt moeten zijn. 

 

Groningen is niet alleen een fantastische stad, maar onderscheidt zich door een even 

fantastisch ommeland met rijke natuur, fraaie cultuurlandschappen en vitale dorpen. We staan 

voor grote opgaven op het vlak van wonen, energietransitie en klimaatadaptatie. Wij denken 

dat deze opgaven samen kunnen gaan met versterking van de biodiversiteit en landschappelijke 

kwaliteit in de gemeente. Onze organisaties kunnen in deze ontwikkeling belangrijke partners 

zijn. Door onze kennis, onze brede achterban en door onze grondposities binnen de 

gemeentegrenzen. 
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Om deze samenwerking met positieve energie op te pakken, moeten we de bladzijde van het 

dossier Suikerzijde / De Oude Held omslaan. In onze ervaring is er het afgelopen jaar veel 

gepraat, maar veel minder naar elkaar geluisterd. Ingenomen standpunten werden niet verlaten 

en er is niet in dialoog en op basis van de inhoud gezocht naar oplossingen en gezamenlijke 

conclusies. Wij wijzen daarbij niet alleen naar de gemeente, maar houden onszelf ook een 

spiegel voor.  

 

Wij zien verschillende mogelijkheden om uit deze impasse te komen, waarbij de 

woningbouwopgave niet ter discussie staat. De meest fundamentele mogelijkheid (denklijn 1) is 

om 8 hectare vloeivelden te sparen bij woningbouw op Suikerzijde. Dan vervalt de noodzaak tot 

natuurcompensatie in De Oude Held. Dit vraagt om (gedeeltelijke) herziening van het 

vastgestelde maar nog niet onherroepelijke bestemmingsplan.  

 

Binnen de kaders van het vastgestelde bestemmingsplan Suikerzijde kan de natuurcompensatie 

op een andere wijze ingevuld worden dan in De Oude Held (denklijn 2). Voor de geoorde futen 

liggen er mogelijkheden voor alternatieve compensatie in de Oosterpolder bij Haren. Voor de 

vleermuizen hoef je niet te kiezen voor één waterpartij in Polder De Oude Held, maar kun je ook 

investeren in versterking en uitbreiding van het huidige netwerk van foerageergebieden en 

onderlinge verbindingen. Het meest westelijke deel van Suikerzijde, met de bestemming groen 

(circa 4 hectare), zou hierin een rol kunnen spelen. Door de alternatieve invulling van de 

natuurcompensatie kan Polder De Oude Held gespaard blijven als weidevogelgebied. Bijkomend 

voordeel hiervan is dat een risico op vertraging van woningbouw Suikerzijde wordt 

weggenomen, want die woningbouw kan pas plaatsvinden als de compensatie voor én 

weidevogels én vleermuizen functioneert. Tot op heden is het de gemeente niet gelukt om met 

een concreet voorstel te komen in het verlengde van deze denklijn. Zo’n voorstel zou de 

impasse kunnen doorbreken en wij denken hier graag constructief in mee. 

 

Een laatste mogelijkheid is om een onafhankelijke partij, bijvoorbeeld een breed georiënteerd 

ecologisch adviesbureau, opdracht te geven om een quick scan uit te voeren naar scenario’s 

voor optimalisatie van Suikerzijde en de bijbehorende natuurcompensatie, waarbij de 

vraagstelling gezamenlijk wordt geformuleerd door gemeente, provincie en natuurorganisaties 

(denklijn 3). Op het moment dat er toch alternatieven blijken te zijn voor natuurcompensatie in 

De Oude Held, worden die nader uitgewerkt. Mochten die alternatieven er niet zijn, dan 

committeren de natuurorganisaties zich aan deze uitkomst. 

 

Als de plannen niet worden aangepast of er komt geen onafhankelijk onderzoek, dan zien wij 

geen andere mogelijkheid dan het continueren van het juridische spoor. Wij beseffen dat het 

maken van een nieuwe start met het nieuwe college hierdoor bemoeilijkt zal worden en 

betreuren de mogelijke gevolgen voor de woningbouw, maar wij doen dit vanuit de 

verantwoordelijkheid die wij voelen voor behoud van essentiële natuurwaarden binnen de 

gemeente Groningen. 

 



 

Wij hopen dat de zorg voor biodiversiteit en landschap binnen de gemeentegrenzen de 

komende vier jaar een gedeelde verantwoordelijkheid wordt en staan open voor een 

constructieve samenwerking. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Mede namens: 
 
Collectief Groningen West 
Het Groninger Landschap 
Vleermuiswerkgroep Groningen 
IVN Afdeling Groningen-Haren 
Avifauna Groningen 
KNNV Groningen 
Natuurmonumenten 
De Bomenstichting  
 

      

 

 

 

 

Jan-Willem Lobeek 

directeur-bestuurder 


