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Orchideeën en bevertjes door ecologisch maaibeleid
In mei en juni maait de gemeente de bermen. Misschien valt het je op dat het
gras hoog staat, met een maaistrook erlangs. Bijna alle bermen in de gemeente
worden ecologisch beheerd. Het maaien wordt gedaan door het Team Techniek
van de afdeling Stadsbeheer.

afvoeren. De bodem verschraalt en zo
ontstaan open plekken waar zaadjes
kunnen ontkiemen en het insectenleven beter behouden blijft.”

Het doel van dit maaibeleid is om de
biodiversiteit te bevorderen, vertelt
Hemmo Jager van Team Techniek.
“Hiermee bedoelen we de variatie in
plant- en diersoorten. Dit is nodig
omdat het aantal insecten- en
vlindersoorten aan het afnemen is.
Met ecologisch maaibeleid willen we
dit voorkomen.”

Meer variatie
“Op deze stukken zien we meer
variatie”, zegt Hemmo. “We zien
orchideeën en streepzaad, ratelaar,
knoopkruid en bevertjesgras.
Het glanshaver is 80 cm hoog, dat
bloeit al heel erg mooi. We zien
rupsen en vlinders als koevinkjes,
landkaartjes en vuurvlinders.
Ook zien we egels en verschillende
typen muizen, met nestjes boven de
grond. Dat trekt dan weer roofvogels
aan. Zoiets zie je toch minder in de
omliggende gemeenten.”

Klepelzuigen
Voordat een berm gemaaid wordt,
brengt een medewerker in kaart
welke plantensoorten er staan.
“In een ecoscan houden we bij wat
we tegenkomen. Op basis hiervan
bepalen we hoe we maaien.
We gebruiken een klepelzuigmachine
en een cyclomaaier.

De eerste gebruiken we alleen op hele
smalle bermen, die zuigt het gras
gelijk weg, maar dus ook de insecten.
Gras dat met de cyclomaaier
gesneden is, laten we even liggen om
te drogen. Zo kunnen insecten uit het
maaisel ontsnappen.”
Pareltjes
Nagenoeg alle bermen in de gemeente
worden ecologisch gemaaid.
Maar er is in en rond Groningen ook
een aantal ecologische ‘pareltjes’,
zoals bij Eelderbaan, Oostersluis,
Reitdiep, Vestijklaan, Euvelgunneweg
en Boterdiep. “Hier maaien we
handmatige banen met een messenbalk. We laten het gemaaide een tijdje
liggen om te drogen voordat we het

Wil je meer informatie over het
groenbeleid van de gemeente?
Kijk op gemeente.groningen.nl/
groenplan.

Berm in Euvelgunne (Foto: Henk Tammens)

Nieuws uit Zuid

	Groene daken moeten hittegolf in Helpman
draaglijker maken
De Troelstralaan in Helpman is een
‘groene’ straat. Aan beide kanten
van de weg staan bomen en in de
meeste voortuinen staan heggen,
planten en soms ook boompjes.
Toch werd het er afgelopen zomer
tijdens een hittegolf extreem heet.
Zo heet zelfs, dat bewoner René
Notenbomer niet altijd zijn hond kon
uitlaten. ‘‘Overdag was de straat te
heet voor z’n pootjes, hij kon er niet
op lopen’’, vertelt René. ‘‘Vervolgens
kun je daarover gaan klagen, of je
probeert er iets aan te doen. Ik kies
voor het laatste’’, zegt René.
René woont aan de oneven kant van
de Troelstralaan. Zowel voor als
achter zijn huis heeft hij een groene
tuin. Aan de achterkant van zijn
woning, op het binnenterrein van het
huizenblok, staan 126 garageboxen,
waarvan er één van René zelf is.
Beton, dakleer en steen maken er de
dienst uit. ‘‘Daardoor wordt het aan
de achterkant van het huis zó vijf
graden warmer dan aan de voorkant’’,
zegt René. ‘‘En tijdens hittegolven,
die we ook in Nederland steeds vaker
meemaken, is dat echt niet leuk meer.’’
Droogteminnende planten
In zijn diepe achtertuin heeft René
een fietsenberging en een houten
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tuinhuisje. Het tuinhuisje kreeg al
eerder een groen dak en zonnepanelen en onlangs kwam er ook op
de fietsenberging een groen dak.
‘‘Er is een zadenmix van twaaf
planten en bloemensoorten ingezaaid. Lage plantjes, maar ook
bloemetjes die iets hoger komen en
zogenaamde droogteminnende
planten. Daardoor kan zo’n groen dak
goed tegen droogte. Maar tijdens de
droogte in de vorige zomer heb ik
voor de zekerheid toch wel eens
gesproeid.’’

Nette subsidie
‘‘Een groen dak ligt er in een
ochtend’’, zegt René. ‘‘En de kosten
vallen mee. De gemeente Groningen
geeft een subsidie van 30 euro per
vierkante meter. Dat vergoedt iets
meer dan de helft van de kosten.
Dat is een nette subsidie’’, vindt
René, die zelfstandig ondernemer op
het gebied van energietransitie en
klimaatadaptatie is. Is een groen dak
ook iets voor u? Kijk op onze website:
gemeente.groningen.nl/subsidiegroen-dak-aanvragen.

Nieuwe coronamaatregelen voor een veilige
en bereikbare binnenstad
Nu de landelijke coronamaatregelen
langzaam worden versoepeld, wordt
het in de binnenstad van Groningen
drukker. De ruimte is hier beperkt.
Voor een veilige en bereikbare
binnenstad, waarin bezoekers
1,5 meter afstand van elkaar kunnen
houden, moet de gemeente nieuwe
maatregelen nemen.

Het basisidee is dat voetgangers en
fietsers nu het drukker wordt de
ruimte moeten hebben. Zo kunnen zij
zich op een veilige manier naar en
door de binnenstad bewegen en naar
winkels en horecagelegenheden
gaan. De nadruk in deze nieuwe fase
ligt op ‘vermijd drukte’ en ‘houd
afstand’.

Winkelstraten
Een van de maatregelen is dat
winkelstraten met veel voetgangers
en weinig ruimte met ingang van
1 juni tussen 12.00 en 19.00 uur
worden afgesloten voor fietsers.
Het gaat o.a. om de Guldenstraat,
Vismarkt, Folkingestraat en Brugstraat. De afsluiting voor fietsers geldt
ook voor de H.N. Werkmanbrug bij
het Groninger Museum en de
Trompbrug. Fietsers kunnen over de
Emmabrug, Herebrug en Oosterbrug.
Rechts houden
Voetgangers houden in de drukkere
winkelstraten zoveel mogelijk rechts
of volgen de aangegeven routes.
Samen met horecaondernemers
bekijkt de gemeente welke mogelijkheden er in de binnenstad zijn voor
terrassen. Kijk voor alle maatregelen
op: gemeente.groningen.nl/coronavirus-basisregels.

Denk mee met
de gemeente
Groningen
Word lid van het
inwonerspanel
www.bit.ly/inwonerspanel

1. Open uw camera
2. Scan deze QR code
3. Er verschijnt een link in beeld.
Klik deze aan en word lid van
het inwonerspanel

Meer informatie
Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons.

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningsaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.

NIEUWS
Inspraak
Voorontwerpbestemmingsplan
‘Gebouwd Erfgoed Groningen’
Het plan
Voor alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten in het
grondgebied van de voormalige
gemeente Groningen (gemeentegrens van vóór de herindeling) is een
facetbestemmingsplan ‘Gebouwd
Erfgoed Groningen’ gemaakt.
Het voorontwerpplan ziet toe op het,
voor zover mogelijk, in stand houden
van de karakteristieke en/of ruimtelijk
relevante kenmerken van deze
objecten. Op dit moment geldt een
Provinciale Omgevingsverordening
die sloop van karakteristieke panden
verbiedt. Dit bestemmingsplan bevat
daarom een stelsel waarbij sloop en
verbouw van karakteristieke panden
niet zondermeer is toegestaan.
Daarnaast bevat het bestemmingsplan een regeling waarmee het onder
voorwaarden mogelijk is om
karakteristieke panden te slopen
danwel ingrijpend te wijzigen.
Inzage
Het voorontwerpbestemmingsplan en
de bijbehorende stukken liggen ter
inzage met ingang van 4 juni tot en
met 29 juli 2020. U kunt de stukken op
vier manieren inzien:
- digitaal op de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl; het identificatienummer is NL.IMRO.0014.
BP648GebouwdErfgd-vo01;
- als pdf-bestand op de gemeentelijke
website gemeente.groningen.nl/
actuele-bestemmingsplannen;
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- tijdens een virtuele inloopbijeenkomst op donderdag 18 juni 2020.
Over deze bijeenkomst zullen te
zijner tijd nadere details bekend
worden gemaakt op gemeente.
groningen.nl/actuele-bestemmingsplannen. Van de reacties op het plan
zal een verslag worden gemaakt;
- op papier bij het Loket Bouwen en
Wonen, Harm Buiterplein 1. U kunt
bij het Loket ook exemplaren van het
bestemmingsplan bestellen (tegen
betaling).
LET OP: in verband met de coronacrisis is er vooralsnog GEEN vrije
inloop. Probeert u de stukken zo veel
mogelijk digitaal in te zien. Lukt dat
niet, overlegt u dan telefonisch met
het Loket, op werkdagen tussen 9.00
en 12.00 uur via het telefoonnummer
14 050. Houdt u onze berichtgeving
en de website in de gaten voor
veranderingen.

Gemeenteraad Groningen

Inspraakreactie
Een schriftelijke reactie kunt u met
ingang van 4 juni tot en met 29 juli
2020 sturen aan Ruimtelijk Beleid &
Ontwerp, Postbus 7081, 9701 JB
Groningen. U kunt ook via de website
gemeente.groningen.nl/actuelebestemmingsplannen een online
inspraakreactie indienen. Dit kan door
gebruik te maken van het webformulier dat u vindt onder ‘Online
inspraakreactie indienen’ bij het plan.
U krijgt direct een bevestiging van
ontvangst.
Daarnaast kunt u via de website
stemvan.groningen.nl uw op-/
aanmerkingen of vragen in een
document plaatsen.

Parallel (op dezelfde tijd en ook via de website te volgen)
20.00 – 20.45
Update MJP Sport en Bewegen
21.00 – 22.00
Ontwerpbegroting Noordelijk Belastingkantoor

Woensdag 10 juni 2017
Raadscommissies (meningsvormende bijeenkomsten)
13.00 - 14.00
				
				
				
				
				
				
				
				
				
14.15 - 15.00
16.00 - 16.45
17.00 - 18.00
18.15 - 19.00

Algemene commissie met conform stukken:
- vervolg toegankelijke haltes
- gymzaal Molukkenstraat
- krediet suikerzijde
- kwaliteitsimpuls fietsparkeren hoofdstation
- verordening fietsparkeren
- ARCG ontwerpbegroting
- OV-bureau ontwerp hoofdlijnen dienstregeling
- converteerbare hybride lening Enexis
- ontwerpbegroting Groninger Archieven
initiatiefvoorstel 0=genoeg!
Vragenuur
Windverkenning
Motie Praten als Brugman

20.00 - 21.00
21.15 - 22.30

Friesestraatweg 139 / Crossroads
Alo-locatie

U kunt deze
vergadering live in
beeld en geluid volgen
via gemeenteraad.
groningen.nl

Dit zijn conceptagenda’s en onder voorbehoud. De definitieve agenda’s
kunt u online bekijken via gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen.
Vanwege de coronamaatregelen kan er de komende tijd bij de vergaderingen geen publiek aanwezig zijn.
Op alle genoemde agendapunten kan er ingesproken worden. Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren
schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van ca. 300 woorden via griffie@groningen.nl. De inspreektekst
wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar (zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt
gehangen. De tekst wordt voorgelezen door de voorzitter.
Wie digitaal wenst in te spreken, wordt verzocht dit uiterlijk 48 uur van te voren via griffie@groningen.nl
kenbaar te maken, zodat de nodige voorzieningen kunnen worden getroffen.
De vergaderingen worden live uitgezonden via de website van de gemeenteraad. Terugkijken kan ook via:
gemeenteraad.groningen.nl.

