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Geachte raadsleden, 

Ondergetekende, voorzitter van de vereniging Avifauna Groningen wil namens deze vereniging 

reageren op het raadsvoorstel en de voorgestelde besluiten met betrekking tot de windverkenning 

Westpoort en Roodehaan / Stainkoel’n. De vereniging is een provinciale vereniging, opgericht in 1968 

voor vogelstudie en vogel- en natuurbescherming. De 320 leden wonen voornamelijk in en rondom de 

stad Groningen. We vinden als vereniging de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie 

belangrijk, maar hechten ook waarde aan een zorgvuldige afweging van locaties van grote zonne- en 

windenergieparken en windmolens op kleinere schaal.  

In een brief van 8 april 2021 aan de gemeenteraad van Groningen gaat de directeur van Het Groninger 

Landschap uitgebreid in op de twee bovengenoemde locaties Westpoort en Roodehaan / Stainkoel’n. 

Beide worden na onderzoek als ongeschikt gevonden en hij verzoekt mede namens Landschapsbeheer 

Groningen en de vereniging Natuurmonumenten de gemeenteraad om op dit moment geen besluit te 

nemen over plaatsing van windmolens aldaar. 

Wij onderschrijven deze brief van Het Groninger Landschap. Ervaren leden van onze vereniging hebben 

tellingen verricht op de geplande locaties en met name bleek dat bij Westpoort er sprake is van sterke 

vogelverplaatsingen die onevenredig veel hinder zullen ondervinden van eventueel te plaatsen 

windmolens. De Westpoort-locatie valt voor ons als eerste af. Maar ook de andere locatie vinden wij 

een zeer ongelukkige keuze gezien de nabijheid van een van de belangrijkste Natura 2000-gebieden in 

Nederland. De heer Glastra noemt in zijn brief de aanwezigheid van de Zeearenden (enige broedplaats 

in de provincie Groningen) en de grote slaapplaats van Kolganzen als argument. We zouden daar aan 

willen toevoegen dat dit gebied, binnen de gemeente Groningen, de enige plek is in Nederland waar 

jaarlijks Witwangsterns broeden. Tevens is het de belangrijkste broedplaats in Nederland voor 

Geoorde Futen en Steltkluten. Vogels die gebruik maken van het Natura 2000-gebied van het 

Zuidlaardermeer zijn mobiel, zelfs vogels die daar geboren en getogen zijn. Dat weten we onder 

andere uit wetenschappelijk onderzoek aan Grauwe Ganzen die met een zendertje zijn uitgerust. 

Ze verlaten regelmatig even het gebied om bijvoorbeeld na de oogst op akkers naar voedsel te 

zoeken. 

Het landelijk vogelinstituut Sovon, dat ook nachtelijke verplaatsingen van vogels heeft meegerekend, 

heeft de wijde omgeving van het Zuidlaardermeergebied en de Onlanden aangemerkt als zeer 
kwetsbaar voor het plaatsen van windturbines in hun onlangs verschenen rapport, vanwege het 
grote aantal vliegbewegingen. 

zie: https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/rap_2021-09_windenergie-gevoeligheidskaart.pdf 

Betreft:  Raadsbesluit Uitkomsten Windverkenning



Gezien al deze argumenten lijkt ons het plaatsen van grote windmolens op luttele afstand van het 

Natura 2000-gebied van het Zuidlaardermeer met de noordelijk daarvan gelegen polders ongewenst. 

We hopen dan ook dat de gemeenteraad onze argumenten mee wil nemen in de besluitvorming over 

de locaties en op zoek te gaan naar betere alternatieven. 

Namens het bestuur Avifauna Groningen, 

Met vriendelijke groet, 

Dr. Egbert J. Boekema (voorzitter) 




