
Aan: Het college van B&W van de gemeente Groningen  

Betreft: Vragen over de bomenkap Hunzezone 

Datum: Groningen, 6 juni 2018  

 

Geacht college,  

Bomen in de gemeente leiden tot een prettiger woonklimaat en een ecologisch waardevollere stad. 

Daarnaast noopt de klimaatverandering tot klimaatadaptatie, oftewel de aanpassing van de ruimte 

om de gevolgen van de klimaatverandering als wateroverlast en urban heating tegen te gaan. Bomen 

maken hier een belangrijk onderdeel van uit.  

Recentelijk vernamen wij van de Bomenridders en bezorgde buurtbewoners dat is besloten om in de 

Hunzezone 150 bomen te kappen. 112 bomen ten zuiden van het Heerdenpad en 38 ten noorden 

daarvan. Uit de brief van de gemeente aan de omwonenden lezen wij niets over mogelijkheden tot 

inspraak noch uitleg over de noodzaak van de kap.  

De ecologische waarde van de Hunzezone is ook door de gemeente onderschreven in het 

bestemmingsplan Kardinge1 en de Erfgoednota 20172. De  bomen langs de Hunzezone markeren een 

uniek landschapselement namelijk de loop van de oude Hunze. Vorig jaar nog heeft het Groninger 

Landschap het plan ‘Groningen: stad aan de Hunze’ opgesteld . Doel van dit plan is het verbinden van 

het Reitdiep met het Drents Diep om zo een impuls aan de ecologische kwaliteit te geven. De 

Hunzezone is een belangrijk onderdeel van dit gebied. De Hunzezone maakt ook deel uit van de 

Stedelijk Ecologische Structuur (SES).  

Bovenstaande leidt tot de volgende vragen: 

1. De reden voor de kap van 150 bomen zou de matige kwaliteit ervan zijn. Is het werkelijk zo 

dat alle 150 bomen er zo slecht voorstaan dat acute kap noodzakelijk is? 

2. Waarom is al begonnen met de kap zonder dat er een plan voor herplant is? 

3. Heeft het college alternatieven voor de kap overwogen? 

4. Is het college bereid de kap op te schorten tot er een plan voor herplant ligt, conform de 

groencompensatieregeling? 

5. Is er contact geweest met het Groninger Landschap over de kap in relatie tot hun visie op de 

gehele Hunzezone? 

Over de gevolgde werkwijze hebben wij de volgende vragen: 

6. Is het college het met GroenLinks eens dat de communicatie rond de kap beter had 

gemoeten? Waarom hebben niet alle bewoners van de omliggende wijken een brief 

ontvangen? Waarom is er geen informatiebijeenkomst gehouden over zo’n ingrijpend plan? 

7. Op wat voor manier worden de omwonenden en andere belanghebbenden betrokken bij de 

herplant en de verdere ontwikkeling van de Hunzezone?  

Namens de fractie van GroenLinks, Martijn van der Glas 

                                                           
1 https://groningen.raadsinformatie.nl/document/4904795/1/Vaststelling_bestemmingsplan_Kardinge 
2 
https://groningen.raadsinformatie.nl/document/5913640/1/5_3_Vaststelling_Erfgoednota_bijlage_1__Erfgoed
nota_concept_versie_1_8_printversie_2 


