Uitvoeringsprogramma start met 9 ambassadeursprojecten

Groeningen komt tot leven
Groeningen - zo heet het gebied op de laagveengordel dat van West-Groningen via Noord-Drenthe naar MiddenGroningen dwars door de regio Groningen-Assen loopt. Een gebied met een grote variatie aan natuurgebieden en
landschappen met kansen op gebied van water, natuur, klimaat, maar ook voor recreatie, wonen, werken en
ondernemen. Vorig jaar heeft het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen hiervoor het 'Netwerk
Groeningen' opgezet. De komende jaren gaan de partners in dit netwerk het bijzondere natuurgebied beschermen
waar het moet en benutten waar het kan. Er is een Uitvoeringsagenda opgesteld met ambassadeursprojecten die
Groeningen tot leven brengen.
Het Groeningen-netwerk is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder de Hanzehogeschool,
Staatsbosbeheer, de Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's en Regio Groningen-Assen. Inmiddels hebben
zich al meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. Binnen het netwerk wordt gezamenlijk besloten welke
kansrijke projecten organisatorisch en financieel ondersteuning verdienen. Voor deze projecten wordt vervolgens
financiering gezocht bij regionale, nationale en Europese fondsen. Henk Kosters, wethouder gemeente Noordenveld
en voorzitter van het netwerk: "Groeningen is een levend netwerk dat prachtige kansen biedt voor 'groene' partijen.
Bedrijven, instellingen en particulieren die een actieve bijdrage aan Groeningen willen leveren, zijn van harte
uitgenodigd om mee te doen."
Ambassadeursprojecten
Voor Groeningen zijn negen ambassadeursprojecten benoemd waar de komende tijd financiering voor zal worden
gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen tot het Roegbainderspad in Slochteren, van Miscanthusteelt in Leek tot een
maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze
projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog 9 projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het
netwerk zullen worden onderzocht. Op www.groeningen.nu staat het volledige overzicht.
Droge voeten
Wat maakt Groeningen nou tot zo'n bijzonder gebied? Henk Kosters roemt de biodiversiteit: "Otters en bevers
voelen zich hier thuis, net als zeldzame soorten zoals de zeearend en de witwangstern." Door de enorme omvang
van het gebied is de laagveengordel nu al één van de mooiste vogelgebieden van Nederland, met populaties van
internationale betekenis. Het gebied is bovendien te benutten voor het regionale watermanagement. Naast
verschillende meren en plassen liggen in de laagveengordel forse waterbergingsgebieden en omvangrijke
laagveenmoerassen. "Daardoor houden we droge voeten als het veel regent en hebben we in de hele regio schoon
drinkwater", zegt Kosters. "Bovendien kunnen we de uitstoot van CO2 in veengebieden voorkomen door ze deels
onder water te zetten. Dit biedt een geweldige kans en helpt bij het halen van klimaatdoelen."
Betekeniseconomie
Maar Groeningen is meer dan natuur en waterhuishouding. In het gebied is voor regio-inwoners die er graag op uit
gaan veel te beleven. Daarnaast is Groeningen ook economisch te benutten. Henk Kosters: "De veengebieden van
Groeningen lenen zich uitstekend voor de betekeniseconomie, waarin gewerkt kan worden aan agri-food in de
regionale voedselketen en het verkorten van die voedselketen. En voor nieuwe teelten, biobased economy en
innovatieve energieconcepten biedt Groeningen een uitstekende voedingsbodem." Kosters wijst ook op de kansen
voor recreatie en duurzaam toerisme. "Het is een prachtig natuurgebied waar mensen de schoonheid van onze regio
kunnen ervaren en waar de inwoners van onze dorpen en steden in hun vrije tijd van kunnen genieten. Groeningen
geeft de regio Groningen-Assen zuurstof!"
Noot voor de redactie: Meer info op de website www.groeningen.nu. Voor informatie over dit persbericht kunt u contact
opnemen met Marianne Blaauw van de RGA: 050-3164289 | blaauw@regiogroningenassen.nl

Bijlage: Overzicht ambassadeursprojecten Groeningen
1. Groeningen belevingstopokaart
Een Groeningen-beleving topokaart met wandel- en fietsroutes langs plekken waar het Groeningen-verhaal optimaal te
beleven is. De meest voor de hand liggende reden om dit te doen is dat daarmee de kwaliteiten die het gebied al heeft nog
meer ontsloten kunnen worden voor potentieel geïnteresseerden van binnen en buiten de regio. Attentie- en
informatiewaarde dus, als basis voor bescherming, beleving en benutting.
2. Van veenoxidatie naar veenvorming in het Hunzedal
Door een recente aankoop van 9 ha is Het Groninger Landschap (HGL) eigenaar van een aaneengesloten blok van 40 ha in het
Hunzedal. Dit gebied bestaat uit veengronden en heeft nog een landbouwkundige ontwatering. Hierdoor komt jaarlijks CO2
vrij. Door inrichting en vernatting stopt de veenoxidatie en blijft het aanwezige CO2 vastgelegd. De ligging nabij Onnen maakt
het project zeer geschikt voor een koppeling aan recreatief medegebruik.
3. Voedselbos Glimmen
Voedselbos Glimmen wil hét Voedselbos kennis- en inspiratiecentrum van Noord-Nederland worden. In Glimmen is een
voedselbos in ontwikkeling dat zowel ecologisch als economisch veel potentiële waarde heeft. Het voedselbos is gelegen in
Nationaal Park Drentsche Aa en Geopark De Hondsrug, een plek waar de bever, de otter en de ijsvogel thuis zijn. Het is
omgeven door oude houtwallen. Er zijn notenbomen en er wordt gewerkt aan realisatie van eetbare bosrandzones, een
exotische fruitgaard, een pluktuin en een poel. Om het voedselbos economisch rendabel te laten zijn, hebben de
initiatiefnemers verdienmodellen ontwikkeld. Zo kunnen restaurants een lidmaatschap nemen waarmee ze het recht krijgen
producten te plukken en te oogsten. Bedrijven kunnen CO2-compensatie inkopen. Het streven is dat elk voedselbos twee
mensen van een basisinkomen voorziet
4. Uitvoering maatregelenplan Zuidlaardermeer
Het Zuidlaardermeergebied is een natuurgebied waar de regio trots op is, met schoon en veilig water, waar binnen de
bestaande kaders ruimte is voor recreatie en ondernemerschap. Sinds 1964 wordt door de NAM aardgas gewonnen uit het
Groningen-gasveld. Dit veroorzaakt bodemdaling in de Eemskanaal-Dollardboezem (EKDB), waaronder het
Zuidlaardermeergebied. Om de gevolgen van bodemdaling op de waterhuishouding te compenseren moeten maatregelen
getroffen worden. Waterschap Hunze & Aa’s i.s.m. Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, Gemeente Tynaarlo,
Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen en Provincie Drenthe, en Recreatieschap Drenthe
(agenda lid) hebben daartoe het maatregelenplan Zuidlaardermeer opgesteld. Met de uitvoering ervan willen zij het volgende
bereiken:
• Natuur en landschap: Behoud, versterken en ontwikkelen van gebiedsspecifieke natuurtypen, landschappelijke
kernkwaliteiten en realisatie van de waterkwaliteit die daarvoor nodig is.
• Recreatie en toerisme: Behoud en versterken van (be)leefbaarheid en economische (recreatieve)
ontwikkelingsmogelijkheden, gebaseerd op de kernkwaliteiten van het gebied.
• Water: Schoner, veiliger en toekomstbestendig watersysteem, passend bij de gebiedsfuncties.
• Bodemdaling: Opheffen en compenseren van negatieve bodemdalingseffecten tot 2050, op kosten van de
veroorzaker, in samenhang met de realisatie van gebiedsopgaven
5. Fietspad en natuurontwikkeling Roodehaan
Dit project maakt onderdeel uit van de Hunzevisie van Het Groninger Landschap. Het is een schakel in het herstel van een
weer stromende Hunze t.b.v. natuur, klimaatadaptatie, waterberging en recreatie/beleving van erfgoed. Het gaat om het
beleefbaar maken van één van de belangrijkste waterlopen van Groeningen en om het zichtbaar maken van alle maatregelen
die hier omheen worden getroffen. Het wordt een belangrijke verbinding voor mens en natuur tussen de stad en het
buitengebied. Gestreefd wordt naar de ontwikkeling van een aaneengesloten Hunzezone door de oostelijke stadsrand van
Groningen (vanaf Winschoterdiep tot aan de Koningslaagte in Reitdiep), waarbij de Hunze als beekloop wordt ingepast in
woonwijken, bedrijventerreinen en stedelijk groen. Concreet wordt een recreatief fietspad gerealiseerd tussen het

Winschoterdiep en de Hunzezone als ontbrekende schakel in een belangrijke fietsverbinding tussen stad en ommeland, langs
de historische loop van de Hunze.
6. Groene Parels van het Noorden
In de provincie Drenthe is in samenspraak met gemeente Tynaarlo en RGA in 2013 het project ‘Herstel landgoederen EeldePaterswolde’ gestart. Binnen dit project van Natuurmonumenten wordt met landgoedeigenaren zeer succesvol gewerkt om
de landgoederen en buitenplaatsen beter herkenbaar en zichtbaar te maken in het gebied Eelde-Paterswolde. Landgoederen
krijgen een herkenbare entree en zijn onderling verbonden door een recreatieve route.
7. Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier
In het Zuidelijk Westerkwartier wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden.
Tegelijk worden maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid
genomen, zodat bewoners en bezoekers veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen,
werken en recreëren. Doel is een prettig woonklimaat te creëren, dat uitnodigt om te bewegen en verdere economische
ontwikkeling van de regio. Hiermee kunnen bestaande ondernemers verder professionaliseren en ontstaat er een goed
vestigingsklimaat voor nieuwe toeristische ondernemers
8. Roegbainderspad
In Midden-Groningen is een prachtig nieuw natuurgebied recentelijk opgeleverd: het Roegwold. Tegelijkertijd begint er een
samenwerking tussen natuur- en horecapartners te ontstaan in het gebied. Om deze samenwerking verder uit te werken ligt
er het voorstel van het Roegbainderspad. Door via een route de natuur, het dorp en de ondernemers met elkaar te verbinden,
ontstaat er een nieuwe mogelijkheid om mensen naar de gebieden te trekken. Veel ondernemers zijn inmiddels aangesloten
bij Marketing MiddenGroningen. Zij spelen een verbindende rol, samen met Staatsbosbeheer.
9. Miscanthusteelt
Loonbedrijf Stuut (uit Jonkersvaart), Gebroeders Hummel Recycling (uit Leek) en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier gaan
vanuit de besloten vennootschap Green North de uitdaging aan om in Noord-Nederland een keten te bouwen van aanplant
tot hernieuwbare en volledig biologische eindproducten. Deze worden gemaakt van Miscanthus x Giganteus, kortweg
Miscanthus en in de volksmond beter bekend als Olifantsgras. Goed voor bodemleven, biodiversiteit en CO2-opslag. De
eindproducten die van Miscanthus gemaakt kunnen worden zijn bioplastics (biocomposiet), papier, alternatief katoen, spaan& vezelplaten, isolatiemateriaal en beton (cement vervanger). De huidige nattere snijmaispercelen in het Westerkwartier en
de Kop van Drenthe zijn zeer geschikt voor de teelt van Miscanthus. Miscanthus kan ook op vervuilde, inefficiënte of moeilijk
begaanbare percelen worden ingepast.

