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op de bank zitten en

Netflix kijken?’

Een deelnemer aan een
scootermeeting in Hoogkerk >> 26
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GRONINGEN Het resort en Sign in
Groningen krijgen elk 220.000
euro van het Mondriaan Fonds.
Kunstinitiatief het resort leidt
een zwervend bestaan in de stad
Groningen en omgeving. Op
steeds wisselende plekken wor-
den kunstenaars uitgenodigd
werk te maken en dit aan het
publiek te presenteren. Sign is
een tentoonstellingsruimte voor
actuele kunst op nationaal ni-
veau.

Het resort en Sign
krijgen geld van fonds

Er is niet goed onderzocht welke im-
pact de bouwplannen hebben op de
geoorde fuut en twee beschermde
vleermuissoorten.

De Groningse kortgedingrechter
schorst daarom de natuurbescher-
mingsvergunning die de provincie
heeft afgegeven voor de bouw van
5000 woningen op de voormalige
Suikerunie-locatie. In afwachting
van een uitspraak in de juridische

bodemprocedure zijn voorbereiden-
de werkzaamheden niet toegestaan.

Daarmee loopt de bouw opnieuw
maanden vertraging op. Deze zomer
zouden al de eerste delen van de
vroegere vloeivelden gedempt wor-
den. Juist die vloeivelden hebben
zich volgens zeven regionale milieu-
en natuurorganisaties ontwikkeld
tot een belangrijk natuurgebied.

In november vorig jaar haalde de
rechter ook al een streep door de na-
tuurvergunning voor de stadswijk,
toen ook al omdat het lot van de ge-
oorde fuut onduidelijk was.

De provincie kwam daarop met
een ‘herstelbesluit’: bij nader inzien
zouden er zo weinig futen in het ge-

bied huizen dat de gemeente hele-
maal geen ontheffing zou hoeven
hebben op het verbod op verstoring
van deze beschermde soort. De na-
tuurorganisaties stapten daarop
naar de kortgedingrechter.

,,Wij zijn heel blij dat de rechter
ons nu twee keer op rij in het gelijk
stelt’’, zegt directeur Jan-Willem Lo-

beek van de Natuur en Milieufedera-
tie Groningen, die de juridische
strijd tegen de plannen aanvoert.
,,We voelen ons gesterkt in de over-
tuiging dat dit een slecht plan is.’’

In zijn vonnis veegt de rechter de
redenatie van de provincie van tafel.
Er is niet aangetoond dat de vroege-
re vloeivelden niet zó belangrijk zijn
als broedgebied, dat de geoorde fuut
er niet hoeft te worden beschermd.
De kortgedingrechter verwacht
daarom dat de vergunning ook in de
bodemprocedure geen stand houdt.

Daarbij is de rechter ook niet on-
der de indruk van de compensatie
die de provincie en gemeente willen
bieden voor de aantasting van het
leefgebied van de water- en de meer-
vleermuis. De overheden erkennen
dat die twee soorten wel worden ge-
schaad, maar willen dat oplossen
door de polder De Oude Held te her-
inrichten als waterrijke habitat.

De Oude Held is echter nu nog een
belangrijk broedgebied voor de
grutto. Die eveneens beschermde
vogelsoort wordt op zijn beurt ver-
dreven als het weidegebied in de
polder straks grotendeels onder wa-
ter wordt gezet om vleermuizen een
nieuwe habitat te verschaffen.

De gemeente en provincie willen
bij Dorkwerd nieuw leefgebied voor
de grutto creëren maar de natuuror-
ganisaties vrezen dat het niet gaat
lukken de populatie daarnaartoe te
laten verkassen. ,,Wij vrezen voor
een domino-effect’’, reageert Lobeek
namens de natuuralliantie.

Lobeek hoopt dat de overheden de
aanbeveling van de rechter oppakken
om alsnog rond de tafel te gaan met
de natuur- en milieuorganisaties. Die
kregen tot dusver geen gehoor voor
ideeën om de woningbouw beter te
laten aansluiten op de natuur. ,,We
zijn naar de rechter gestapt omdat we
niet in overleg kwamen, maar de deur
staat nog altijd open.’’

Geoorde fuut blijft stadswijk
Suikerzijde dwarszitten
ERIK VAN DER VEEN

GRONINGEN Opnieuw fluit de rech-
ter de provincie en gemeente Gro-
ningen terug in de strijd tegen de
nieuwe stadswijk Suikerzijde.

De vloeivelden bij de voormalige Suikerunie-fabriek hebben zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied. Natuurorganisaties vrezen dat dat in het gedrang komt

door de plannen voor de nieuwe stadswijk Suikerzijde. FOTO ARCHIEF PETER WASSING

MARUM Een onkruidmachine op
een kleine vrachtwagen heeft
maandagmiddag vlam gevat op
de Grote Hoorn in Marum. Hoe
de brand kon ontstaan, is niet
duidelijk. Er kwam veel rook bij
vrij. De brandweer heeft de
brand geblust.

Onkruidmachine
vat vlam in Marum

Amper een week is Rik van Niejen-
huis (PvdA) aan de slag als wethou-
der wonen en daar kwam de gevrees-
de uitspraak over de Suikerzijde, de
nieuwe stadswijk op het Suikerunie-
terrein waar 5000 woningen verrij-
zen. Deze zomer zouden de grond-
werkzaamheden er beginnen, maar
daar is voorlopig geen sprake van ter
meerdere eer en glorie van de geoor-
de fuut en twee soorten vleermuizen
die er leven.

,,Ik hoorde het vanochtend en ik
baal er erg van. De Suikerzijde is met
Meerstad en Stadshavens een van
onze grootste woningbouwprojec-
ten. Het gaat om 5000 woningen en

dat betekent dat zo’n 10.000 mensen
langer op een huis moeten wach-
ten.’’

Hij zegt dat het niet de schuld is
van die geoorde en beschermde fuut,
evenmin van de bijzondere vleer-
muizen. ,,Nederland is gewoon een
klein en dichtbevolkt land en in die
beperkte ruimte moeten we alles
kwijt. Het is een strijd om de ruimte.’’

Volgens hem is het niet zo dat de
gemeente en provincie hun huis-
werk slecht hebben gedaan. ,,We
doen ons uiterste best om iedereen
recht te doen: mensen, planten, die-
ren. We zijn steeds in gesprek ge-
weest met de natuurclubs, we scha-
kelen experts en ecologen in, we
doen onderzoeken, regelen een com-
pensatiegebied van 40 hectare voor
dieren. Maar het lijkt wel of het nooit
goed genoeg is. De natuurclubs heb-
ben ervoor gekozen om elk besluit
aan te vechten.’’

Dat is zuur, vindt hij, want hij staat
niet tegenover de natuurorganisa-

ties. ,,Wij zijn er niet alleen voor wo-
ningen, wij zijn er én voor woning-
bouw én voor de natuur. Wij willen
natuurlijk ook dat de biodiversiteit
toeneemt. En we dachten ook dat we
goed zaten. We hadden onderzocht
dat planten en dieren niet te lijden
zouden hebben onder de komst van
deze wijk. De gemeente is geen bull-
dozer!’’

Waar de 10.000 woningzoeken-
den zijn die in de nieuwe stadswijk
willen wonen? Van Niejenhuis somt
diverse bevolkingsgroepen op: men-
sen die uit hun kleine koophuis zijn
gegroeid omdat ze kinderen hebben
gekregen, jongvolwassenen die uit
huis willen, stellen die willen gaan
samenwonen, gescheiden mensen.

Hij gaat nu nog even niet op va-
kantie. ,,Ik denk dat er wat verloven
worden ingetrokken zodat we kun-
nen uitzoeken wat we gaan doen,
welke mogelijkheden er zijn. Dit gaat
om heel veel geld en heel veel men-
sen.’’

‘De gemeente is geen bulldozer’
MARIJKE BROUWER

GRONINGEN Hij is zeer teleurgesteld
dat een van de grootste woning-
bouwlocaties in Groningen op-
nieuw vertraging oploopt. Wet-
houder wonen Rik van Niejenhuis
(42) over de strijd om de ruimte.

WESTERBROEK Twee personen
zijn maandagmiddag gewond
geraakt bij een ongeluk tussen
een auto en een scooter op de
Rijksweg West ter hoogte van de
Westerbroeksterbrug. Beide
slachtoffers zijn naar het zieken-
huis overgebracht.

Gewonden bij botsing
tussen auto en scooter

De rechter oordeelt dat de man
verminderd toerekeningsvatbaar
was toen hij met een Darth Vader-
masker uit het raam hing en
angstaanjagende dingen de buurt
in schreeuwde. De man krijgt een
gevangenisstraf gelijk aan zijn
voorarrest: 106 dagen. Toch
wordt de man niet zomaar op
straat gezet. Hij verblijft in een
gesloten inrichting en dat is de
juiste plek voor hem, oordeelt de
rechtbank in Assen.

Zelf zei de man dat hij destijds
helemaal niet de bedoeling had
de buurt op te blazen, maar dat
hij juist in doodsangst leefde
voor de buurman. Die zou vol-
gens hem moorden hebben ge-
pleegd in Argentinië. Dat hij de
boel zou opblazen, was een
spraakverwarring geweest, ver-
klaarde hij.

De man heeft er geen moeite
mee dat hij in een inrichting zit,
hij acht dat de veiligste plek voor
hem. ,,Ik ben helemaal gestrest en
kan en wil de maatschappij niet
meer in. Ik kan niet meer werken
voor de staat’’, zei hij tijdens de
rechtszaak.

Man die buurt
dreigde op te
blazen, hoeft
cel niet weer in

ASSEN De 51-jarige man die vorig
jaar juni dreigde een hele buurt
op te blazen in Bad Nieuwe-
schans, waarna twintig huizen
aan de Zamenhofstraat werden
ontruimd, hoeft niet opnieuw
de cel in.

‘We voelen ons
gesterkt in de
overtuiging dat dit
een slecht plan is’


