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Eerder hebben wij met velen een beroep gedaan op B&W om het Driebondsbos met rust te
laten in de planontwikkeling van de Eemskanaalzone. Wij gaven ter verrijking van het plan
enkele simpele beleidslijnen en suggesties hoe met het Driebondsbos om te gaan:
1. Respecteer de natuurlijk gegroeide natuur en biotopen in het plangebied als reservaten
voor planten en dieren die er sinds jaren groeien, nestelen en verblijven.
2. Grijp niet in met plannen en machines in deze reservaten, maar wacht af en laat de natuur
zijn werk doen. Plan gezien de ecologische waarde geen mountainbike skills park op het
slibdepot en geen mountainbike pad langs of door het Driebondsbos. En zie ook af van
goedbedoelde, maar kostbare en overbodige ideeën tot 'verbetering' of 'verrijking' van wat
de natuur hier de laatste halve eeuw op eigen houtje voor elkaar heeft gekregen.
3. Versterk de reservaten van het Driebondsbos, de Middelberterplas en de Borgsloot met
zijn oevers door onderlinge verbindingen en aansluiting met nieuwe natuur.
In de reactienota lezen wij dat het college het Driebondsbos “ontoegankelijk en onveilig” vindt.
Juist deze kernkwaliteit heeft er voor gezorgd dat het Driebondsbos zich in zestig jaar heeft
ontwikkeld tot het ecologische reservaat dat het nu is. Voor planten en dieren is het Driebondsbos
prima toegankelijk en veilig genoeg om er elk jaar weer te nestelen, te broeden en jongen tot
wasdom te brengen.
Het is ons opgevallen dat het College de naam Driebondsbos niet heeft willen uitspreken. Zou
dat misschien een poging zijn het bestaan ervan te ontkennen? Wij hebben u uitgenodigd om
het bos – op gepaste afstand – met eigen ogen te bekijken en te horen hoe het leeft. Als u het
gezien en gehoord hebt, ben ik ervan overtuigd dat u het Driebondsbos wel in het openbaar in
de Raad bij zijn naam zult durven noemen.

Het College schrijft: “De wens is de stad weer een gezicht te geven aan het Eemskanaal.” Het
Driebondsbos zou dat gezicht in de weg staan. Maar welke fietser langs het Eemskanaal zou in
vredesnaam een stralender uitzicht wensen dan het huidige, in het water gespiegelde
Driebondsbos? Het Eemskanaal is trouwens heel wat anders dan het Woldmeer. Het is een
drukbevaren route voor 3.000 tonners met ladingen die variëren van containers tot gevaarlijke
stoffen. Een zeilbootje aanleggen is er niet bij en ouders doen er verstandig aan hun spelevarende
kinderen daar weg te houden. Voor de toekomstige ouders en kinderen van Middelbert is de
opgehoogde dijk van het Eemskanaal de komende decennia de belangrijkste garantie voor hun
woongenot. Zonder dijk zou het water anderhalve meter hoog in de kamer staan.
Kortom, nu het college het niet op heeft kunnen brengen om dit ecologische reservaat te
respecteren, doe ik een beroep op u als hoogste orgaan in de gemeente Groningen om het
College op dit punt te corrigeren. Verklaar alstublieft het Driebondsbos behoudenswaard en
geef het de kans zich op eigen kracht verder te ontwikkelen. Sta niet toe dat het bos en zijn
bewoners door stedenbouwkundige plannen vermangeld worden.
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