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Geachte heer, mevrouw, 

Met het oog op de belangen van ons bedrijf, Veefokbedrijf Hoving, dienen wij een zienswijze 

in op het plan ‘Zonneparken in gemeente Groningen - Beleid en afwegingskader voor de 

aanleg van zonneparken’.  

Allereerst even een introductie, zodat jullie iets meer over ons weten. Wij (Freerk en Marjan 

Hoving-Veldman) zijn eigenaar van Veefokbedrijf Hoving aan de Oosterweg 123 en 125 in 

Haren. Al vanaf 1600 heeft de familie Hoving op deze locatie een boerenbedrijf, een 

historische plek die wij, maar ook zeker de buurt enorm koesteren. Wij hebben een 

melkveebedrijf met 125 melkkoeien, ca. 80 stuks jongvee (tot 2 jaar) en 60 fokschapen met 

ca 120 lammeren. Wij hebben in Haren-Noord 93 ha grond in gebruik (eigendom en pacht), 

hiervan is 17 ha maïs (snijmaïs en korrelmaïs) en 76 ha grasland, een groot deel van deze 

landerijen ligt in De Vork. Veefokbedrijf Hoving produceert ruim 1 miljoen liter melk. Vanuit 

de buurt ontvangen wij enorm veel waardering voor ons bedrijf omdat wij er o.a. voor 

zorgen dat de ruimte tussen Haren en Groningen open blijft. Daarnaast dragen wij bij aan de 

voedselproductie en aan de educatie van ‘Hoe wordt voedsel geproduceerd’.  

Met het veranderen van het klimaat zijn wij allen genoodzaakt een steentje bij te dragen om 

dit proces zoveel mogelijk te vertragen. Echter door het veranderen van het klimaat moeten 

we ons realiseren dat het gebied op aarde waar voedsel kan worden geproduceerd ook 

steeds kleiner wordt, terwijl de wereldbevolking steeds harder groeit. Willen we nog 

voldoende voedsel hebben over pakweg 20 jaar dan moeten we nu de gebieden waar 

kwalitatief en kwantitatief hoogwaardige producten worden geproduceerd niet gaan 

volbouwen met zonne-industrie en windmolens. Eerst moeten alle daken, taluds van 

snelwegen, geluidsschermen e.d. volgebouwd worden met zonnepanelen, alvorens gezonde 

landbouwgrond uit productie te halen. Zo zou het moeten werken volgens de zonneladder 

waar de gemeente Groningen mee wil werken. Veefokbedrijf Hoving pleit voor een zuivere 

doorzichtige toepassing van de zonneladder. Dit betekent eerst ‘trede 0 – zon op alle daken’ 

volledig toepassen en dan pas een trede verder gaan.   
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In het plan wordt gesproken over een ruimtebeslag van bijna 650 hectare grond. Dat zijn 

natuurlijk absurde hoeveelheden gezonde landbouwgrond die uit de voedselproductie 

worden gehaald. In de voormalig gemeente Haren is in 2013 een gebied van 2400 hectare 

heringericht. Hierbij is 700 hectare grond speciaal ingericht voor de landbouw. Inmiddels 

hebben wij ons bedrijf binnen de kaders van deze herinrichting geoptimaliseerd. De 

landelijke overheid wil dat alle landbouwbedrijven volledig grondgebonden zijn en dit 

betekent dus dat er juist extra grond voor de landbouw dient vrij te komen. Zoekgebied voor 

zonneparken betekent dat ons bedrijf niet meer in staat zal zijn om grond aan te 

kopen/huren, omdat wij met onze koop/huurprijs (agrarische waarde) niet kunnen 

concurreren met de gesubsidieerde zonneproducenten. De huurprijs voor landbouwgrond 

ligt in dit gebied op ca 600 euro per hectare en zonneproducenten betalen een huurprijs van 

ca 7000 euro per hectare. Waar de herinrichting ons de mogelijkheid heeft geboden om in 

Haren-Noord boer te zijn, wil de gemeente Groningen ons dit ontnemen door dit kwetsbare 

gebied in te vullen als zoekgebied voor zonneparken.  

Wij hebben op 26 augustus 2020 ingesproken tijdens de commissievergadering op het 

Vitamine G plan van de gemeente Groningen. Bij deze inspraak is er een toezegging gedaan 

dat het ‘zoekgebied De Vork’ zou worden ingetrokken. Echter in het plan Zonneparken 

gemeente Groningen staat een groot deel van ons bedrijf wederom ingekleurd als 

zoekgebied voor zonne-industrie. Deze aanwijzing legt een onaanvaardbare beperking op de 

bedrijfsvoering van ons bedrijf, Veefokbedrijf Hoving. Daarnaast is er ook nog een 

toezegging gedaan dat men met ons in gesprek zou gaan, tot op heden is dit nog niet 

gebeurd. 

Op pagina 11 staat: “Op plekken die wel geschikt zijn, mag de aanleg van een zonnepark de 

bestaande kwaliteiten niet aantasten, en moet deze waar mogelijk, verbeteren.” Het 

landelijk gebied groen en open houden, strookt niet met de keuze om over te gaan tot 

grootschalige ‘zonneparken’. Open laten is gewoon landbouwgebied of water en natuur 

zoals het er al was. Onder de noemer het verbeteren van de biodiversiteit wordt volgens 

Veefokbedrijf Hoving te vaak toegestaan dat ‘zonneparken’ kunnen worden aangelegd. 

Verbetering biodiversiteit in samenhang met behoud van gezonde landbouwgronden voor 

voedselproductie kunnen uitstekend op een andere manier worden ingevuld.  

Dat zonneparken de biodiversiteit ten goede zou komen, vragen wij ons ten zeerste af, 

omdat de panelen alle zonnestralen opvangen, zal dit ten koste gaan van het bodemleven en 

de vegetatie onder de zonnepanelen.  

Ook benoemen dat door de aanleg van een ‘zonnepark’ de (ruimtelijke) kwaliteit kan 

worden verbeterd, is natuurlijk een farce. Te vaak zien wij dat dit wordt gebruikt als 

argument om een dergelijk project door te drukken. De huidige openheid in het gebied 

Haren-Noord/De Vork, is gewoon een goede ruimtelijke kwaliteit. Dit wordt ook zeker door 

de omwonenden zelf zo ervaren. Bewoners van Haren en Groningen Zuid wandelen door het 

potentiële zoekgebied voor zonneparken (De Vork) naar het pas aangelegde wandelgebied 

naast het opstelterrein. Het kan toch niet zo zijn dat de ruimtelijke kwaliteiten in dit gebied 

worden opgeofferd voor zonne-industrie. Daarnaast gaan de huidige, zichtbare 

archeologische waarden van dit gebied verloren als dit gebied wordt vol gezet met 



zonnepanelen. Denk hierbij aan de aankoop van het terrein van het voormalige klooster 

Yesse door het Groninger Landschap. Ook zal het zicht van het hooggelegen Hondsruggebied 

naar het lager gelegen Hunzedal verdwijnen. 

In paragraaf 2.5 worden allerlei milieuproblemen erbij gehaald om zonneparkcombinaties op 

gezonde landbouwgronden goed te praten. In de tekst staat: “Is er sprake van een relatief 

intensief gebruik, zoals bijvoorbeeld een festivalterrein, een intensief gebruikte 

landbouwakker of een monofunctioneel productie-grasland? Echter dit geldt zeker niet voor 

het landbouwgebied van de voormalige gemeente Haren. Volgens het CBS zijn hier de op 

één na grootste veebedrijven van Nederland qua oppervlakte, gezien het geringe aantal 

runderen betekent dit dus dat het een zeer extensief landbouwgebied is.  

Voor ons gevoel wordt er vanachter de tekentafel maar iets ingetekend! Waarom worden 

wij hier niet persoonlijk over benaderd? Als eigenaar en gebruiker weten wij als geen ander 

de waarde en de bijzondere kenmerken van het groene gebied tussen Haren Noord en 

Groningen Zuid. Wij zijn erg verbolgen over deze werkwijze! Zoals het nu allemaal is 

ingetekend, betekent dit het einde voor ons bedrijf op de huidige locatie. Dit is iets wat wij 

zeker niet willen, de volgende generatie voor ons bedrijf staat al in de startblokken en wil 

heel graag het bedrijf voortzetten op deze unieke locatie. Te meer omdat wij een belangrijke 

bijdrage leveren aan de omgeving in de vorm van educatie, het open gebied, produceren en 

verkopen voor de lokale bevolking, deelname aan de kringloopwijzer, houtwallen en hagen 

onderhouden, enz. is het zeker wenselijk om een rendabel/florerend landbouwbedrijf in de 

gebied te behouden! De gemeente Groningen heeft voor ogen dat ze juist dit soort bedrijven 

wenst, maar nu worden wij hier genadeloos voor afgestraft! Wij maken ons ernstig zorgen 

over de toekomstbestendigheid voor de landbouw in het gebied De Vork. Kan dit betekenen 

dat de functie landbouw uiteindelijk definitief wordt verwijderd uit het bestemmingsplan?  

Door de herinrichting in Haren, die in 2013 is afgerond is een goede start gemaakt met de 

transitie van de landbouw, er wordt voor de lokale markt geproduceerd. Daarnaast is er 

particulier natuurbeheer welke door boeren wordt uitgevoerd in de vorm van weidevogel 

mozaïek, houtwallen en hagenaanplant.  

Kortom de gronden in de Vork zijn van cruciaal belang voor het toekomstperspectief voor de 

landbouw in dit gebied en in het bijzonder voor ons bedrijf, Veefokbedrijf Hoving. Als de 

landbouw in het gebied tussen Haren en Groningen verdwijnt, zal ook de economische 

drager onder het behoud en beheer van natuur en landschap in Haren-Noord verdwijnen. 

Wij gaan er vanuit dat wij onze bezwaren voldoende hebben toegelicht en verzoeken de 

gemeente Groningen het zoekgebied voor zonneparken in De Vork in te trekken, zodat wij 

en de volgende generaties nog heel lang ons bedrijf kunnen voortzetten aan de Oosterweg! 

Met vriendelijke groet, 

 

Veefokbedrijf Hoving 

F. Hoving en M.B. Hoving-Veldman 


