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Betreft: Eemskanaalzone Deelgebied 4 en het Driebondsbos

Geachte leden van de raad,
Namens een aantal natuurorganisaties spreken we onze zorgen uit over de plannen voor
een skillspark langs het Eemskanaal. Onderdeel van het plangebied van de Eemskanaalzone
is een brede natuurstrook tussen Driebondsweg en Eemskanaal. Ongeveer de helft van
deze strook bestaat uit het Driebondsbos, een stukje oerbos dat zich 60 jaar lang spontaan
heeft kunnen ontwikkelen. De andere helft bestaat uit meer open terrein, grotendeels
begroeid met riet en ruigte.
Gemeentelijke Ecologische Structuur
Deze brede strook maakt deel uit van de Gemeentelijke Ecologische Structuur. Het is niet
alleen een waardevol natuurgebied – daarover straks meer – maar het is ook een
belangrijke ecologische verbinding tussen de natuur binnen en buiten de stad. De stedelijke
natuur blijft dankzij deze strook in verbinding staan met de natuur van het ommeland, met
als belangrijke onderdelen de Hunzezone en Kardings Ontzet. Zowel de gemeente en
provincie, als Het Groninger Landschap hebben hier al veel investeringen gedaan. Het is
goed om te realiseren dat veel natuur in deze zone al verdwenen is, waaronder een
naastgelegen tijdelijk populierenbos van 6,5 ha in 2015. Ter versterking van de ecologische
functie van het Driebondsbos zijn hier drie faunatunnels onder de Driebondsweg
aangelegd.
Geschikte locatie
Het skillspark komt voort uit een wens van een groep mountainbikers, die een
intentieovereenkomst hebben ondertekend met de gemeente Groningen en Bureau
Meerstad. Het draagvlak van deze groep en de hoeveelheid steun is niet duidelijk. Met een
doelgroep die stadsbreed is en verder, is de vraag legitiem waarom het skillspark op deze
ecologisch waardevolle plek moet landen.
Contact met natuurorganisaties
Ondanks toezeggingen in de brief van het College van 1 juli 2020 is er door Bureau
Meerstad geen contact gelegd met natuurorganisaties om ons te betrekken bij de
planvorming voor het Driebondsbos. De redenen voor het niet nakomen van deze
toezegging zijn ons onbekend. Echter, nadat wij dit in herinnering brachten is er nu een
gesprek gepland op 8 juni, rijkelijk laat in het hele ontwerpproces. Met deze lacune in het

achterhoofd verwachten we dat Bureau Meerstad en haar opdrachtgever deze kans
benutten om ons als een serieuze partij en gesprekspartner te zien. Wij staan achter de
uitgangspunten van het manifest Groningen Groen!, dat we vorig jaar samen met de
gemeente Groningen met trots hebben ondertekend. Dit proces en het voorgestelde
ontwerp staan deels in strijd met deze uitgangspunten.
Gedegen onderzoek
Tot op heden zijn er slechts quick scans uitgevoerd van de natuurwaarden van deze strook,
waarbij uitsluitend is gekeken naar natuur met een juridische status. Er is daarom geen
goed beeld van de biodiversiteit en de ecologische functie van de natuurstrook. In de
notitie ‘Ecologische effectbeoordeling van de voorgenomen aanleg van een bikepark bij
Meerstad’ uit december 2020 wordt aanbevolen om een broedvogelinventarisatie uit te
voeren om een beter beeld te krijgen van de natuurwaarden. Deze inventarisatie wordt
momenteel uitgevoerd door een vrijwilliger van Sovon en is bijna afgerond. Uit ecologische
inventarisatie van Buro Bakker blijkt dat een groot deel van het bos en een deel van het
plangebied voor het bikepark te beschouwen als essentieel leefgebied voor vleermuizen.
Ook hier is meer onderzoek gewenst.
Resultaten inventarisatie broedvogels
Uit de voorlopige resultaten (zie bijlage) blijkt dat er minimaal 45 soorten vogels met
zekerheid broeden in de strook tussen P+R en Borgbrug, waaronder ook zeldzame soorten
als nachtegaal en havik. Voorlopige conclusie is dat het gedeelte waar het skillspark is
gepland, veel rijker aan vogels blijkt te zijn dan werd aangenomen en dat hier ook
bijzondere soorten broeden als dodaars, koekoek, blauwborst, sprinkhaanzanger en
roodborsttapuit. Zodra de gegevens definitief zijn en geautoriseerd door Sovon, zullen ze
aan de gemeente beschikbaar worden gesteld. Naar onze inschatting zal de nieuwe
informatie wellicht leiden tot een heroverweging van het skillspark en minimaal tot
aanvullende voorwaarden met betrekking tot het tijdelijk gebruik als skillspark. In zijn
algemeenheid blijkt hier ons inziens uit dat het erg belangrijk is om in het voortraject goede
inventarisaties te doen en niet alleen quick scans vanuit de juridische invalshoek. Wat
betreft en natuurlijke inrichting plaatsen we graag de kanttekening dat dit kan resulteren in
een ecologische val, met name voor dieren die op de grond leven. We kunnen helpen dit
effect inzichtelijk te maken.
Wildernisreservaat
In het stedenbouwkundige PvE wordt natuur alleen in de kantlijn genoemd en de
bovenlokale betekenis van de strook van het Driebondsbos volledig gemist. Er wordt slechts
gekeken vanuit het perspectief van de woonwijk. In de collegebrief – waar het woord
‘Driebondsbos’ inmiddels consequent wordt vermeden – wordt gesteld dat er voor de
strook van het Driebondsbos twee opties zijn: (1) de zone uitsluiten van de ontwikkeling
van de Eemskanaalzone of (2) de zone onderdeel te laten zijn. Wij denken dat er een goede
middenweg is, waarbij de huidige boskern van het Driebondsbos wordt gerespecteerd als
een klein wildernisreservaat – vergelijkbaar met bijvoorbeeld de voormalige eendenkooi
tegen de wijk Oosterhaar in Haren – en het overige deel van de strook zich kan ontwikkelen
tot een gevarieerd natuurgebied en een op de natuur afgestemde openstelling krijgt. Dat
doet recht aan een goede woonkwaliteit in de nieuwe woonwijk (met de zang van de
nachtegaal door het slaapkamerraam) én aan de bovenlokale ecologische betekenis aan
deze belangrijke schakel binnen de Gemeentelijke Ecologische Structuur.

Het openstellen van het huidige Driebondsbos voor het publiek kan alleen als ingrijpende
inrichtingsmaatregelen worden getroffen en dit is uit oogpunt van de hoge natuurwaarden
volstrekt ongewenst.
Constructief
Zoals altijd zijn we graag bereid tot constructief overleg om tot een uitwerking van de
plannen te komen die recht doen aan de hoge natuurwaarden en de structurele
ecologische functie van de natuurzone langs het Eemskanaal, inclusief Driebondsbos.
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