Inspraaknotitie gemeenteraad gemeente Groningen
Agendapunt 2: structuurvisie De Suikerzijde bestemmingsplan De Suikerzijde deelgebied
noord en het MER De Suikerzijde.
Geachte leden van de gemeenteraad,
Een van de gevolgen van woningbouw op het Suikerzijde terrein is het bieden van
leefgebied compensatie voor watervleermuis en geoorde fuut. Tot onze grote schrik en
verbijstering wordt hiervoor compensatiegebied 2 aangewezen. Dit gebied is een groene
long en uniek stuk weidevogelgebied tussen Groningen en Hoogkerk. De afgelopen jaren
broedden hier ruim 40 gruttopaartjes en ettelijke andere weidevogelsoorten zoals kievit,
kluut, scholekster en tureluur. Landelijk gezien hebben de weidevogels het zeer moeilijk en
de achteruitgang van deze weidevogelsoorten is bijna niet te stuiten. In compensatiegebied
2 is de weidevogel populatie de laatste jaren vrij stabiel en heeft relatief weinig last van
predatie. Het is onbegrijpelijk en onvergeeflijk dat deze weidevogels en met name de grutto
(onze nationale vogel) worden opgeofferd voor woningbouw. De ene rode-lijst-soort de
grutto wordt geslachtofferd ten gunste van de andere rode-lijst-soort de watervleermuis.
Niet dat wij tegen de watervleermuis zijn, integendeel. Beide slachtofferen kan niet. Een
misdaad tegen de natuur. In onze ogen zou de gemeenteraad er alles aan moeten doen om
dit stuk unieke natuur tussen Groningen en Hoogkerk in stand te houden en te koesteren als
een kostbare parel van biodiversiteit. Wij zijn graag bereid in gesprek te gaan met
Gemeente en Provincie om een oplossing te zoeken voor het compensatieprobleem met als
uitgangspunt instandhouding van dit unieke weidevogelgebied tussen Groningen en
Hoogkerk én het vinden van voldoende foerageergebied voor watervleermuis en geoorde
fuut.
https://youtu.be/7TgulVWVGIA
Dank voor uw aandacht.
Namens Stichting Het Groninger Landschap, Marco Glastra (directeur) en Collectief
Groningen West (Freek Nieuwenhuis (voorzitter).
Het Groninger Landschap zet zich in voor natuur en landschap in de provincie Groningen.
Collectief Groningen West is een vereniging van ruim 700 leden (boeren en burgers) die zich
inzetten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

