
Groningen Groen is een groenmanifest van de gemeente Groningen en 
de natuur- en landschapsorganisaties, verenigd in het gemeentelijk 
natuuroverleg. Met dit tien punten manifest spreken we uit om 
gezamenlijk de natuur in en rond de gemeente Groningen versterken.

1.  Groene samenwerking en strategie 
De gemeente en natuur- en landschapsorganisaties 
gaan met dit groenmanifest een langdurige relatie 
aan en werken structureel samen aan uitbreiding 
en een hogere kwaliteit van de natuur in en om de 
stad, samen met de inwoners en met aandacht  
voor toegankelijkheid en draagvlak. We realiseren 
ons dat niet alles op korte termijn haalbaar is, 
maar we zien dezelfde stip op de horizon.

2.  Landschap
De gemeente en de natuur- en 
landschapsorganisaties koesteren de waardevolle 
landschappen in de gemeente. We gaan samen 
voor een gebiedsgerichte aanpak van beheer, 
herstel en ontwikkeling van het landschap. 

Samen pakken we een actieve rol om met 
betrokken organisaties, bewoners en vrijwilligers 
een gebiedsgerichte uitvoering aan het beheer,  
het herstel en de ontwikkeling van het landschap te 
geven, in de geest van het Landschapsconvenant. 
De gemeente spant zich in voor een goede 
planologische bescherming van landschappelijke 
structuren en elementen. 

3.  Groene regie
Om de belangen van zowel bewoners als de flora 
& fauna te waarborgen houdt de gemeente de 
het overzicht en regie bij alle grote ingrepen in 
het gemeentelijke groen. Voorafgaand aan deze 
ingrepen worden maatregelen genomen om 
bedreigde soorten te beschermen. Er vindt een 
goede afweging, afstemming en fasering van 
werkzaamheden plaats om nadelige gevolgen 
voor de leefomgeving en de flora en fauna zoveel 

mogelijk te beperken. We zijn transparant bij 
kapwerkzaamheden, informeren inwoners tijdig  
en geven voldoende ruimte voor inspraak.  
Alle grote bomen in de gemeente koesteren we.  
Ze zijn belangrijk voor de leefomgeving van 
bewoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit.  
We streven ernaar om de bomen gezond te houden 
met maatwerk en ondersteunen particulieren in 
een goede zorg voor deze bomen. 

In de gemeente Groningen worden veel nieuwe 
bomen en struiken aangeplant. We zoeken samen 
naar de beste locaties, bewaken kwaliteit en 
continuïteit en ondersteunen initiatiefnemers. 

4.   Gemeentelijke Ecologische Structuur 
(GES) en soortenbescherming

De Stedelijke Ecologische Structuur (SES) is 
al geruime tijd een belangrijk instrument voor 
behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden 
en een groen en blauw ecologisch netwerk 
in onze gemeente. De gemeente bouwt het 
GES kwantitatief en kwalitatief verder uit 
en kijkt hiervoor samen met de natuur- en 
landschapsorganisaties naar geschikte gebieden 
ook in de voormalige gemeenten Haren en 
Ten Boer. De gemeente streeft een goede 
planologische verankering via omgevingsplannen 
na. Haar status in relatie tot andere stedelijke 
(ruimtelijke) ontwikkelingen wordt hiermee 
versterkt. Deze actualisering vindt plaats binnen de 
kaders van het nieuwe gemeentelijke groenplan. 
We koesteren populaties van zeldzame, bedreigde 
en kenmerkende soorten, in maar ook buiten 
natuurgebieden en nemen maatregelen om ze te 
beschermen en versterken.
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5.  Natuurinclusief bouwen
Groningen staat voor een grote bouwopgave en 
richt zich op een compacte stad. Wij gaan hierbij 
uit van een integrale werkwijze waarbij natuur en 
landschap als volwaardige uitgangspunten vanaf 
het startpunt bij ruimtelijke ontwikkelingen  
worden betrokken en gewaardeerd. 
Landschappelijke structuren die stad en ommeland 
met elkaar verbinden gaan we versterken 
en recreatief ontsluiten. Wij bevorderen het 
natuurinclusief bouwen.

6.  Biodiversiteit en beheer
Een kwalitatief goed beheer van landschap, 
natuur en gemeentelijk groen biedt een enorme 
potentie om de lokale biodiversiteit te verbeteren. 
Voldoende menskracht en middelen, gedegen 
ecologische kennis in alle gelederen en monitoring 
zijn daarvoor noodzakelijk. Daarbij kijken we naar 
de lange termijn, het behoud van bestaand groen, 
de samenhang tussen grote beheeropgaven en 
circulariteit. 

Bewoners worden betrokken en er wordt ruimte 
geboden voor een eigen rol in het beheer.  
Natuur- en landschapsorganisaties helpen met 
monitoring en het versterken van beheerbeleid, 
kennis en draagvlak. 

7.  Klimaatadaptatie
Het klimaat verandert en dat vraagt actie.  
Wij zetten samen de schouders onder maatregelen 
om hittestress, wateroverlast en droogte tegen  
te gaan, de luchtkwaliteit op goed niveau te 
houden en CO2  vast te leggen. Er komen minder 
stenen en meer groen. Bewoners en ondernemers 
denken hierin mee en worden betrokken bij 
concrete maatregelen in hun directe omgeving. 
Terreinbeherende organisaties werken aan 
klimaatrobuuste natuur rondom de stad.  
Samen bouwen we kennis op over het inzetten 
van de natuur bij klimaatadaptatie zowel in de  
stad als daarbuiten. 

8.  Energietransitie
De energietransitie opgave van de gemeente 
Groningen is indrukwekkend, en zal een 
grote impact hebben op onze leefomgeving. 
De natuur- en landschapsorganisaties 
onderschrijven de ambitie van de gemeente om 
in 2035 energieneutraal te zijn. De routekaart 
naar CO2-neutraal is leidend bij het beperken 
van de energievraag en zonnepanelen worden 
zoveel mogelijk op daken gelegd. Zonneparken 
en windmolens hebben een grote impact op 
het landschap; en de keuze van locaties en de 
inrichting hiervan worden zeer zorgvuldig samen 
met lokale betrokken gemaakt. Bij de aanleg van 
zonneparken is het uitgangspunt dat ze bijdragen 
aan versterking van landschap en biodiversiteit. 

9.  Sterke en toegankelijke natuurgebieden 
Op vijftien minuten fietsen van de Grote Markt kun 
je oog in oog staan met een zeearend.  
De natuurgebieden rondom de stad zijn uniek 
in hun biodiversiteit en hun maatschappelijke 
betekenis. Deze natuurgebieden worden door de 
terreinbeherende organisaties duurzaam beheerd 
en samen met overheden ecologisch verbonden. 



Om meer dierlijke verkeerslachtoffers te 
voorkomen is het blijven aanleggen van 
faunapassages en/of (water)wegen van groot 
belang. Wij zorgen er samen voor dat de 
natuurgebieden goed bekend, bereikbaar en 
verbonden zijn, met een goede verdeling van  
de recreatieve druk.

10.  Bewonersparticipatie en faciliteren 
burgerinitiatieven
De gemeente en natuur- en 
landschapsorganisaties betrekken inwoners, 
organisaties en bedrijven zoveel mogelijk bij het 
groen in en om de stad. We nemen bewoners op 
sleeptouw, laten zien wat mogelijk is, delen kennis 
en ondersteunen de uitwerking van eigen groene 
ideeën. Dat doen we onder meer met campagnes 
zoals Operatie Steenbreek, tiny forests, groene 
speelpleinen en Eetbaar Groningen.  
Op wijkniveau en in dorpen wordt het groen in 
publiek en particulier eigendom in samenhang 
gezien en worden groene buurtinitiatieven actief 
gesteund. 
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‘‘ Op vijftien minuten 
fietsen van de Grote 
Markt kun je oog in 
oog staan met een 
zeearend’’

Foto: Gerrit Kiekebos


