IVN Groningen-Haren
Werkgroep Stadsecologie

Onderwerp: Reactie op nota Natuur-inclusief Bouwen
Geachte leden van de Gemeenteraad,
Als IVN Groningen-Haren zijn we blij met de nota Natuurinclusief bouwen die in samenwerking
tussen Groenlinks, Partij voor de Dieren en D66 tot stand is gekomen. We juichen het toe dat de
expertmeeting die in december 2019 is gehouden nu een vervolg heeft gekregen. Zowel
biodiversiteit, gezondheid als klimaatverandering bieden noodzakelijke argumenten voor natuurinclusief bouwen. We zijn ook blij met het tempo dat in het voorstel wordt vermeld, namelijk om nog
voor de zomer van 2021 belangrijke stappen te zetten, zodat bij komende bouwprojecten natuurinclusief bouwen het vertrekpunt kan zijn. Snelheid is inderdaad geboden.
Wij hebben de volgende toevoegingen:
1. Het voormalige Suikerunieterrein (de Suikerzijde) biedt zowel ruimte om te bouwen als ook een
hoge mate van natuurwaarde. Wij dringen er bij u op aan om dit gebied te bestempelen als
landelijk en internationaal toonaangevend project voor natuurinclusief bouwen. Het is een
robuust gebied, uitermate geschikt om zowel robuuste groene gebouwen (bijvoorbeeld verticale
bossen) als kleinschaliger natuurinclusieve woningen neer te zetten. Het gaat in de voorliggende
plannen om een behoorlijk grote bouwmassa. Voor behoud en versterking van de
natuurwaarden en voor de SES-verbinding met het Stadspark is het belangrijk de
natuurinclusiviteit een groot gewicht te geven. De ambitie om toonaangevend te zijn biedt
daarvoor een goede waarborg.
2. We vragen ook uw aandacht voor duurzaam bouwen, d.w.z. bouwen met lichtere materialen die
geen of minder uitstoot van CO2 en stikstof teweeg brengen. Daarbij kan gedacht worden aan
houtbouw, maar liever nog aan het gebruik van biocomposiet, d.w.z. hard samengeperst
materiaal dat is gemaakt van natuurlijke gewassen, met name vlas en hennep. Deze gewassen
kunnen op duurzame wijze binnen de provincie Groningen worden verbouwd. Het gebruik van
biocomposiet biedt mooie perspectieven voor zowel natuurinclusieve landbouw,
werkgelegenheid als duurzame bouw. We zien graag dat Gemeente en Provincie Groningen op
dit gebied tot samenwerking komen.
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