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Digitaal verzonden 

Geachte B&W van gemeente Groningen, 

Het gaat zowel in Nederland als internationaal niet goed met de weidevogels. Europees gezien is Nederland 
het belangrijkste broedgebied voor soorten als grutto, kievit en scholekster. Wij hebben hiervoor dan ook 
een speciale, internationale verantwoordelijkheid om deze soorten te beschermen en te behouden. ln de 
Boerenlandvogelbalans 2020 wordt nogmaals duidelijk hoe slecht het gaat met veel weidevogels. De 
belangrijkste oorzaak van deze slechte staat van de boerenlandvogelpopulatie is het verlies en ontbreken 
van geschikt broed- en opgroei biotoop met voldoende vocht, rust en voedsel. 
Het beschermen van de populaties van deze soorten begint dan ook met het behouden en verbeteren van 
hun leefgebieden. 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende; wij hebben vernomen dat als gevolg van woningbouw 
op het Suikerzijde terrein, er leefgebied compensatie voor watervleermuis en geoorde fuut gepland staat 
in Polder de Oude Held. Deze polder is erg belangrijk voor de eerder genoemde wPirlPvoeelsoorten grutto, 
scholekster en kievit. 
Deze polder is als weidevogelgebied ruimtelijk beschermd via de provinciale omgevingsverordening. Deze 
geplande compensatie staat haaks op het behoud van leefgebied voor weidevogels. Het is van belang om 
deze polder open te houden richting de toekomst, voor het behoud van de weidevogels en het nakomen 
van internationale verplichtingen hiervoor. 

Vanuit de gezamenlijke inspanning voor weidevogels in Groningen (zoals verwoord in het Actieplan 
Weidevogels, waar wij medeondertekenaar van zijn) lijkt ons dit volstrekt ongewenst. Wij hebben 
vernomen dat voor de compensatie van de geoorde fuut er in De Bronlanden eventueel een alternatieve 
locatie beschikbaar is (aan zuidzijde Winschoterdiep tussen de stad Groningen en Waterhuizen). Deze 
strook tussen spoorbaan en Winschoterdiep is grotendeels in bezit van Het Groninger Landschap en 
provincie en kan relatief eenvoudig worden ingericht als optimaal leefgebied voor de geoorde fuut. 

Als het gaat om compensatie van de vleermuizen zou een brede ringsloot rondom Polder De Oude Held 
wellicht nog van meerwaarde kunnen zijn voor de weidevogels. 
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Onderwerp: Brief aan B&W gemeente Groningen over compensatie SuikerzijdeterreinBeste mensen van gemeente Groningen,Hierbij sturen wij u een brief namens Vogelbescherming Nederland, over de geplande compensatie op het  Suikerzijdeterrein voor vleermuizen en de geoorde fuut, die in strijd is met internationale instandhoudingsdoelstellingen voor weidevogels.Wij hopen dat u deze brief ter harte neemt in uw besluitvorming.Met hartelijke groet,Celine RoodhartSenior beleidsmedewerker Landelijk GebiedTeam Landelijk GebiedVogelbescherming Nederland



Als er geen win-win mogelijk is, moet er uitgekeken worden naar een andere locatie om de vleermuizen te 
compenseren. Of de bouwplannen voor Suikerzijde moeten zodanig worden aangepast dat er voldoende 
leefruimte voor de vleermuizen en de geoorde fuut beschikbaar blijft. 

Wij verzoeken u dan ook met klem om de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor deze 
compensatieopgave af te wijzen, in het (inter)nationale belang van de weidevogels. 

Met vriendelijke groet, 

Andrea Kuiper-Vos 
Teamhoofd Landelijk Gebied 
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