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Verzonden: zondag 14 november 2021 20:29
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
Onderwerp: Brief fam voor raadsleden Politieke woensdag 17 november
Geachte heer, mevrouw,
Voor Politieke Woensdag van 17 november 2021 staat de ontwerpleidraad Leefkwaliteit en
Openbare Ruimte "Nieuwe Ruimte" op de agenda (onder punt 4b).
Naar aanleiding van de op de Hunzezone betrekking hebbende tekst maken mijn zuster ik
zorgen over de continuering van de cultuurhistorische waarden van dit gebied, in het
bijzonder de mogelijkheid van het daar kunnen blijven weiden van vee als kenmerkend
onderdeel daarvan.
Zou u bijgaande brief onder de raadsleden die deelnemen aan de raadsessie over de
ontwerpleidraad willen verspreiden? En een afschrift naar de wethouder willen sturen?
Zou u ons een ontvangstbevestiging van deze mail willen sturen? Of gebeurt dat al
automatisch?
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Mede namens

Aan: de deelnemers van de gemeenteraad aan Politieke Woensdag van 17 oktober 2021
Van:

Groningen/Peize, 13 november 2021.
Betreft: ontwerpleidraad Leefkwaliteit en Openbare Ruimte “Nieuwe Ruimte”

Geachte raadsleden deelnemend aan Politieke Woensdag van 17 november 2021,

Komende week wordt in Politieke Woensdag van 17 november onder meer de
ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte “Nieuwe Ruimte”(hierna: Leidraad)
behandeld (agendapunt 4b).
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Graag vragen wij uw aandacht voor de passages over de Hunzezone in het onderdeel
Bedrijventerrein Eemspoort (blz. 208 e.v.).
In het strategisch belevingsraamwerk voor dit bedrijventerrein wordt aanbevolen de
Hunzezone zichtbaar en beleefbaar te maken voor werknemers van het bedrijventerrein en
recreanten door entrees toe te voegen. Voorts om een bewandelbare Hunzezone te versterken
en de mogelijkheid van een lunchwandeling door het natuurgebied zichtbaar te maken.
Op een kaart van het gebied worden al de mogelijke extra wandelpaden ingetekend (blz. 211).
De status van de schets is ons niet duidelijk. Hoe verhoudt de Leidraad zich tot de uitvoering
van Vitamine G?
In ieder geval geeft het strategisch raamwerk met geschetste padenstructuur als onderdeel van
een “inspiratiedocument” wel een idee van hoe het zou kunnen worden.
Belangrijk is dat de ingetekende paden alleen kunnen worden gerealiseerd met de private
eigenaren, waaronder de Stichting het Groninger Landschap (GL) en ook wij.
Uit het raadsvoorstel maken wij op dat bij de uitwerking van de Leidraad op “straatniveau”
buurtbewoners zullen worden betrokken. We mogen aannemen dat dat ook geldt voor de
huidige bewoners in Euvelgunne en dat ook de Belangenvereniging MEER-dorpen (waar de
buurtschap Euvelgunne onder valt) haar mening kan geven. In de Leidraad wordt onder
Sociaal raamwerk (blz. 213) volstaan met het noemen van het GL, de gemeente, ondernemers
en de Bedrijvenvereniging Zuid Oost, als “stakeholders”.

Onze zorgen

Uiteraard geeft het onze familie voldoening dat de Hunzezone wordt gewaardeerd als
wandelgebied voor onder meer pauzerende medewerkers van nabij gelegen bedrijven en dat
wordt gepoogd die functie te versterken. Maar de Hunzezone mag geen slachtoffer worden
van eigen succes.
Dat zou kunnen gebeuren wanneer het gebied geïnspireerd door de Leidraad vanaf de
bedrijventerreinen zichtbaar (uitnodigend) zou worden gemaakt, met toevoeging van meer
entrees en wandelpaden. Juist dankzij de dichte groene afscherming heeft de Hunzezone de
uitstraling van een groene oase van rust voor menige wandelaar van de industrieterreinen,
forenzen en recreanten. Die betovering zou met zichtbaar maken van het wandelgebied vanaf
de bedrijventerreinen worden verbroken! Waarom zou nieuwsgierigheid over wat zich achter
de houtwal bevindt niet voldoende kunnen zijn? Met informatieborden zou de gang ernaar toe
kunnen worden gestimuleerd. En verder werkt, zo is gebleken, ook de mond op mond
reclame.
Binnen de Hunzezone zal aanleg van extra wandelpaden niet ten koste mogen gaan van de
cultuurhistorische waarde van dit oeroude cultuurlandschap met zijn grazende Groninger
blaarkoppen met kalfjes als vee. Uit ervaring weten we dat de aanblik van dit levendige
cultuurlandschap hogelijk door passanten wordt gewaardeerd en beleefd.
De Leidraad dreigt daar nu (onbedoeld) een streep door te halen.
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Onze broer Thies heeft zich tot zijn overlijden met weiden van eigen vee voor een intieme (=
groen afgeschermde) en cultuurhistorische beleving van de Hunzezone ingezet. Het GL heeft
dit stokje overgenomen. De laatste jaren worden de natte landjes aan de Euvelgunnerweg door
een koppel blaarkoppen van een natuurboer begraasd. Het pachtcontract met het GL en ook
met ons is op dat agrarisch natuurbeheer afgestemd. Om economisch rendabel koeien te
kunnen weiden, zijn de landjes tussen Euvelgunnerweg en Skagerrak in drie compartimenten
met een oppervlakte van elk ruim 1 hectare verdeeld. Door bestaande dammen zijn die met
elkaar verbonden.
Deze bedrijfseconomisch verantwoorde opzet van agrarisch natuurbeheer met grazend vee
zou worden doorkruist wanneer extra paden volgens de schets in de Leidraad (blz. 211)
worden aangelegd. Daarmee zou het behoud van grazend vee in de Hunzezone op het spel
komen te staan. Zover mag het – ook indachtig wat Thies voor ogen had - natuurlijk niet
komen. De ligging van extra paden zal op economisch verantwoorde begrazing moeten
worden afgestemd. Er mogen daardoor ook geen percelen onrendabel voor agrarisch
natuurbeheer worden gemaakt.
De mitsen en maren van de herinrichting zullen ongetwijfeld later wel aan de orde komen in
het noodzakelijke overleg met de eigenaren, pachter(s) en buurtbewoners. Toch willen wij nu
uit voorzorg wijzen op deze mogelijke gevolgen van de in de Leidraad geschetste
padenstructuur. Schetsen kunnen wel eens een hardnekkig eigen leven leiden.

Verder merken wij op dat met de toevoeging van meer wandelpaden in de Hunzezone de
fauna in dit toch al smalle natuurgebied onder druk kan komen te staan. Misschien wordt het
wel te onrustig voor bepaalde dieren, zoals de hazen. Ook dat moet worden meegewogen.
Ook het eventuele toevoegen van recreatieve verblijfsplekken moet daarop worden bezien.
Een bijzonder aandachtspunt hierbij is het uitlaten van honden. Nu al worden dieren (ook
scharrelkippen van bewoners) door (illegaal) loslopende honden gestoord/aangevallen. Deze
ongewenste situatie zou met de aanleg van extra wandelpaden verder kunnen worden
gefaciliteerd.
Meer paden betekent ook meer kans op achterlaten van afval, dat ook schadelijk kan zijn voor
natuur en vee.
Zou u deze punten ter harte willen nemen, voordat u een klap op de Leidraad geeft?

Met vriendelijke groet,

