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Welkom bij de MEER-dorpen



Programma 

• Kennismaking

• Concept SPvE Eemskanaalzone
en Driebondsbos

• Windturbines Roodehaan

• Plannen voor bos en meer groen in de 
MEER-dorpen

• Afsluiting 



Concept SPvE Eemskanaalzone



Onze dorpen 



MEER-dorpen: 

authentieke groene stadsrand
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Middelberter Raamwerk





Concept SPvE op basis van o.a:

Masterplan 2005

Ontwikkelstrategie 
Meerstad II (2017)

Ontwikkelstrategie 
Stad aan het Water 
(dec 2018)

The Next City (2018)



Positief

• Het samengaan van betaalbaar wonen en 
gezond buitenleven

• Diversiteit in het woningaanbod

• Energieneutrale en aardgasloze nieuwbouw

• Groene ambities



Zorgen

• Bezorgd over de verandering in omgevingsvisie 
op de Eemskanaalzone: 
van landschappelijke tussenzone naar levendige 
stadswijk met bovenwijkse voorzieningen

• Participatie schiet tekort 
• Gekozen prioritering: groenblauw netwerk moet 

voorop staan ipv betaalbaar woningaanbod
• Kengetallen ontbreken, behalve de 2100 

woningen
• En zo voort



Participatie?

• 2018: 1500 woningen (raadsbrief ontsluitingsweg)

• Bewonersbrief concept SPvE juli 2020: 
2100 woningen (40% meer!) + 
aanvullend/bovenwijks programma

• Geen inloop o.i.d. georganiseerd ondanks signalen 
Belangenvereniging richting Bureau Meerstad

• Inbreng inloopavond 29 okt 2019 ontbreekt

• Onderzoeken Driebondsbos niet openbaar

• Snelheid planvorming t.a.v. corona 



Wat valt ons op?

• Inhoud concept SPvE: 
▪ Leesbaarheid
▪ Het programma roept veel vragen op
▪ Kengetallen ontbreken

• Van landschappelijke tussenzone (Stad aan het 
Water) naar levendige stadswijk met bovenwijkse
voorzieningen (voor bewoners Lewenborg, 
Meerstad, Ruischerbrug en EKZ):
“Kloppend hart van Groningen-oost”



Wat valt ons op?

Concept SPvE

in strijd met 

ontwikkelingsstrategie

Stad aan het Water 
(dec 2018) 



Stad aan het Water (dec 2018):  



Wat valt ons op?

Concept SPvE in strijd met The Next City (2018)



Wat valt ons op?

• Thema biodiversiteit en natuur mist

• In hoeverre zijn de ambities verenigbaar?

• Prioriteit bij belangenafwegingen:  

1. Betaalbaar woningaanbod

2. Gemengd woon- en werkgebied

3. Groenblauw raamwerk

Waarom prioriteit 3 niet prioriteit 1?



Wat valt ons op?

• Drie modellen: afweging en participatie ontbreekt 
(model 2 lijkt meer aan te sluiten op mening bewoners ipv model 
3?)

• Toekomst Driebondsbos? 

• Groenplan vitamine G ontbreekt geheel

• Verkeersdruk- en veiligheid?

• Geluidsoverlast?

• Waarom cultuurhistorische analyse pas in volgende fase 
meenemen? Ontsluitingsweg staat hier al haaks op.



Cultuurhistorische analyse 



Cultuurhistorische aanbevelingen 
(Bureau Meerstad)



Kortom: 
overkoepelende visie ontbreekt

• Masterplan 2005 sterk verouderd

• Overkoepelende visie ontbreekt, hoger 
schaalniveau op het niveau van 
Meerstad/MEER-dorpen/stad/regio:

➢Hoe wordt omgegaan met mobiliteit, verkeer, 
ecologie, programma, energie, behoud landschap, 
etc.





TG



Kwaliteiten MEER-dorpen

➢De weidsheid van het landschap

➢Het dorpse karakter

➢Buitenleven dichtbij de stad

➢De diversiteit van de bewoners van de dorpen

➢Genieten van de natuur, leven met de seizoenen

➢Meer bos en meer ommetjes

➢Liefde voor de plek

➢Genieten van het water in de omgeving



MEER-denkpanel april 2019

Ik hecht waarde aan het behoud van het dorps-
karakter van de MEER-dorpen

Een leefbaar dorp maak je samen

Ik voel me veilig in mijn dorp

Ik woon prettig in één van de MEER-dorpen

De karakteristieke bebouwingsstructuur van de 
lintdorpen dient behouden te blijven

Persoonlijk hecht ik waarde aan de historie van 
eigen dorp en omgeving

Noaberschap leeft onder de inwoners



MEER-denkpanel april 2019



Inbreng inloop 29 oktober 2019



Kansen

• Ga het ANDERS ontwikkelen, zodat het meer 
toegevoegde waarde voor huidige en 
toekomstige bewoners krijgt

• En maak gebruik van de huidige kwaliteiten: 
landschap, groen, agrarisch karakter, dorpse 
manier van samenleven

• SAMENWERKEN!



Het Driebondsbos



Behoud Driebondsbos: het gebied



Behoud Driebondsbos

Het gebied zelf:

• Voormalig slibdepot
• In bijna 60 jaar volwassen bos geworden
• Er komt bijna niemand
• Hierdoor tal van (beschermde) diersoorten
• Drie Faunapassages
• Ecologisch zeer waardevol, ecologische verbinding met 

o.a. Hunzezone en Kardings Ontzet
• Gebied heeft agrarische bestemming met recreatief

medegebruik



Behoud Driebondsbos

Waardevol gebied volgens velen:

• Natuur en Milieufederatie Groningen:
o Wij dringen er met klem bij u op aan geen ingrepen

toe te staan – ook niet van tijdelijke aard -, die dit
gebied kunnen aantasten

• Marco Glastra, directeur Groninger Landschap:
o Terecht dat jullie je inzetten voor dit voormalige

depot, het heeft zich ontwikkeld tot een prachtig
natuurgebiedje.

• Jan Doevedans, ecoloog en vogelonderzoeker: 
o Spaar het bijzondere Driebondsbos! (DvhN sept 

2020)



Behoud Driebondsbos

Plannen voor dit gebied:

• Tijdelijk MTB-skillspark
Dit kan volgens Bureau Meerstad met 
huidige bestemmingsplan

• Woningbouw
Hiervoor is wijziging bestemmingsplan
nodig, inclusief ecologische inventarisatie
van het gebied



Behoud Driebondsbos

Waar zijn we bang voor? 

• Aantasting van de natuurwaarden van het gebied
• Skillspark is nu gepland vlak naast P+R, volgens

Groenplan Vitamine G komt Mountainbike-route 
echter door het hele bos

• Na een paar jaar hierdoor mogelijk veel
(beschermde) dieren weggejaagd

• Hierdoor weg vrij voor woningbouw
• Einde van bijzonder stukje ongerepte natuur
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