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ontwikkelstrategie meerstad

Inmiddels hebben in 2011 ook de eerste 

meerstadbewoners hun intrek in meeroevers 

genomen.

gewijzigde context
de ambities staan nog recht overeind. maar de 

context voor de ontwikkeling van meerstad is 

inmiddels wel een geheel andere dan 10 jaar 

geleden. daar hoeven we hier niet veel over uit 

te wijden:  echte recessie [of volgens richard 

florida ‘great reset’], grote onzekerheid 

op financiële markten en bij consumenten, 

een stilgevallen woningmarkt...  de media 

berichten er dagelijks over en er is niemand 

die de gevolgen er niet van ondervindt. dat 

betekent niet dat ontwikkeling onmogelijk 

dan wel onwenselijk is geworden. maar in 

deze situatie zijn wel nieuwe antwoorden 

en nieuwe benaderingswijzen nodig. daar 

komt bij dat ook de woonwensen aan 

het veranderen zijn en dat kopers steeds 

kritischer worden en maatwerk vragen. die 

Voor u ligt de nieuwe ontwikkelstrategie voor 
meerstad. deze strategie geeft antwoord op 
de vraag hoe de komende jaren en decennia 
de ambities van meerstad verwezenlijkt 
kunnen gaan worden. de ambities van 
meerstad zijn al aan het begin van de 21ste 
eeuw geformuleerd. en ze zijn nog steeds 
ongewijzigd. maar de context waarbinnen 
die ambities gerealiseerd moeten worden 
is sinds 2008 drastisch veranderd. daarom 
is het nodig om nieuwe benaderingswijzen 
te ontwikkelen, nieuwe strategieën te 
formuleren om de belofte van meerstad waar 
te maken: meerstad combineert het beste 
van stad en land, meerstad biedt letterlijke 
en figuurlijke vrijheid, meerstad maakt 
verschil.

eerst over de ambities
meerstad wil verschillende ambities in één 

plan combineren:

1. voorzien in de vraag naar wonen in groen 

en aan water in de directe nabijheid van de 

stad.

2. verminderen van het steeds maar stijgend 

autogebruik in de regio.

3. alternatief bieden voor bouwen in kwets-

bare, waardevolle landschappen.

4. bijdragen aan de waterbergingsopgave 

voor de regio.

5. ontwikkelen van nieuwe natuur.

6. bieden van nieuwe recreatiemogelijkheden 

voor stad en regio.

In nauw overleg met overheden, bewoners 

en maatschappelijke organisaties zijn 

die ambities uiteindelijk vertaald in een 

masterplan meerstad. voor de eerste fasen 

van meerstad is dat vervolgens vertaald in 

het bestemmingsplan meerstad midden. op 

basis daarvan is meerstad nu in ontwikkeling 

genomen, is de eerste infrastructuur in het 

eerste deelplan meeroevers gerealiseerd 

en zijn de eerste woningen gebouwd. 

InleIdIng
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trend was al gaande maar het proces is door 

de recessie aanzienlijk versneld. ook dat 

vraagt een heroriëntatie op wat meerstad 

op korte en langere termijn zal kunnen en 

moeten bieden, waarbij voor de langere 

termijn blijft gelden dat de regio groningen-

assen een groeiende bevolking zal kennen.

sinds eind 2008 wordt gewerkt aan 

een aangepaste strategie.  In 2009 zijn 

de verwachtingen ten aanzien van de 

woningmarkt voor het eerst bijgesteld. 

dat leidde tot de eerste aanpassingen van 

plan, fasering en financiën. In 2010 werd 

een volgende, grotere stap gemaakt toen 

de structurele effecten van de recessie 

duidelijker werden. daarbij werd bijvoorbeeld 

de ontwikkeling van het deelgebied noord 

drastisch aangepast. ook werd een nieuwe 

denkwijze ten aanzien van de algehele 

ontwikkeling van meerstad geïntroduceerd.

nu, in 2011 wordt de volgende stap gezet.  

het is duidelijk geworden dat de situatie op 

de woningmarkt tot een structureel andere 

aanpak zal moeten leiden. het concept  en de 

ambities van meerstad blijken nog steeds aan 

te spreken, maar nieuwe woningen worden 

om tal van redenen nauwelijks meer verkocht. 

om aan die situatie het hoofd te bieden is een 

nieuw financieel en organisatorisch raamwerk 

ontwikkeld én is de ontwikkelstrategie van 

meerstad verder uitgewerkt.  

ontwikkelstrategie
de ontwikkelstrategie beschrijft en verbeeldt 

op welke wijze meerstad zich de komende 20 

jaar kan gaan ontwikkelen en wat daarvan 

op verschillende momenten in de tijd de 

resultaten kunnen zijn. daarmee wordt dus 

niet een nieuw ‘eindplan’ gemaakt. 

uitgangspunt voor de ontwikkeling van de 

komende jaren is het huidige planologisch 

kader. het vigerende bestemmingsplan 

meerstad-midden en de daaraan gekoppelde 

mer zijn de concrete vertaling van het 

masterplan meerstad en blijven als zodanig 

intact. nu de periode waarover meerstad zich 

zal ontwikkelen veel langer zal gaan duren dan 

oorspronkelijk verwacht, kunnen we (afgezien 

van de actualisatieplicht) langer voort met 

het bestemmingsplan meerstad-midden. 

de nieuwe ontwikkelstrategie laat zien dat 

er geen ‘garanties’ gegeven kunnen worden 

over het hoe en wanneer van de aangewezen 

bestemmingen, maar het geeft wel beeldend 

weer hoe de wereld van meerstad er uit kan 

komen te zien.

leeswijzer 
de ontwikkelstrategie is als volgt opgebouwd. 

allereerst laten we zien wat meerstad nu al ís. 

eerste prioriteit is om elke kleine en grotere 

stap in de ontwikkeling van meerstad zo uit 

te voeren, dat die stap op zichzelf al meer 

dan de moeite waard is. we kijken dus niet in 
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eerste instantie naar morgen [‘het gaat mooi 

worden’], maar we willen ons vooral richten 

op wat nú is. Ieder stapje voegt dan weer 

nieuwe kwaliteit toe. flexibele ontwikkeling 

is daarbij het parool. dat betekent zeker niet 

dat er geen plan en geen richting meer is. 

Integendeel, voor het succes van meerstad 

is het van groot belang dat er geïnvesteerd 

wordt in een stevige basis die zorgt voor 

aansluiting op vaarroutes, aansluiting op de 

stad en verwezenlijking van één van de unieke 

elementen in meerstad: leven in de natuur. 

die prioriteiten worden verder aangeduid en 

uitgewerkt. vervolgens kan inspelend daarop 

een flexibele verkavelingstrategie worden 

uitgevoerd.  we laten zien hoe dat werkt 

en tot welke beelden dat, bij verschillende 

woondichtheden, kan gaan leiden.

In een kort intermezzo gaan we vervolgens 

in op omvang en de ligging van meerstad. 

daarmee wordt de potentiële betekenis 

van meerstad voor stad en regio verder 

geïllustreerd. daarna wordt voor de ver- 

schillende deelgebieden van meerstad 

aangegeven wat de beoogde sfeer is, welke 

ontwikkelstrategie mogelijk is en tot welke 

[eind]beelden dat kan leiden. daarmee 

wordt nadrukkelijk niet een nieuw eindbeeld 

gepresenteerd, maar wordt wel verbeeld 

welke werelden in meerstad kunnen [en 

zullen] gaan ontstaan.

tenslotte geven we in een aantal beeldende 

scenario’s aan hoe meerstad zich als 

samenspel van verschillende gebieden kan 

gaan ontwikkelen. daarmee wordt de essentie 

van de ontwikkelstrategie meerstad verder 

gevisualiseerd: afgeronde, weloverwogen 

stappen in een groeiend raamwerk van water, 

natuur, landschap en infrastructuur. en een 

eindbeeld dat daarmee niet voorspelbaar, 

maar wel voorstelbaar is geworden. 

meerstad doet er toe
meerstad was en blijft een bijzonder 

plan, met hoge ambities en met grote 

ontwikkelingsmogelijkheden. de nieuwe ont-

wikkelstrategie in combinatie met een nieuw 

financieel en organisatorisch fundament 

maakt het mogelijk om die bijzonderheid 

daadwerkelijk vorm te geven. meerstad ís er, 

meerstad ontwikkelt zich verder en meerstad 

doet er toe.

ontwikkelstrategie meerstad
InleIdIng (vervolg)
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meeroeVers nu
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kwaliteitsgroei
vaarverbIndIng, natuurontwIkkelIng en verbIndIng gronIngenverbIndIng gronIngen

centraal in de ontwikkelstrategie van meer-

stad staat het creëren van een aantrekkelijk   

woon-, werk- en recreatiegebied. 

het verhogen van de kwaliteit van een groot 

gebied als meerstad is een langdurig proces 

waarbij verschillende ingrepen de waarde   

ervan geleidelijk vergroten.

de kwaliteitsgroei van meerstad bestaat  

onder andere uit de volgende drie 

grootschalige ingrepen:

1. een vaarverbinding tussen het woldmeer 

en het slochterdiep, waardoor meerstad    

onderdeel wordt van een uitgebreid  

regionaal- en nationaal waternetwerk, 

waarbij ook harkstede zo snel mogelijk op 

het netwerk wordt aangesloten. 

2. een robuuste verbinding met het centrum 

van groningen, waardoor meerstad goed 

ontsloten wordt op de stad.

3. natuurontwikkeling, samen met het wold- 

meer de kwaliteitsdrager voor heel meer-

stad.
1. vaarverbinding slochterdiep, meeroevers, harkstede 

meeroevers 

12       

harkstede 
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3. natuurontwikkeling als kwaliteitsdrager2. robuuste verbinding met de stad groningen
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VerkaVelingsstrategie

naar kleine eenheden met voldoende kwaliteit

Meerstad: open, flexibele ontwikkeling

flexibele ontwikkeling met buurten met verschillende dichtheden.

flexIbele ontwIkkelIng met buurten In verschIllende dIchtheden

de ontwikkeling van meerstad gebeurt 

in kleine stappen waarbij elke buurt een 

zelfstandige en afgeronde eenheid vormt. 

samen vormen de deelgebieden een grotere 

structuur.

de ontwikkeling van meerstad is flexibel: het 

programma en de omvang van de buurten 

is afhankelijk van de woningvraag op dat 

moment. door de aanleg van een robuuste 

openbare ruimte structuur en een flexibele 

verkaveling is het mogelijk om tijdens de 

ontwikkeling van een buurt nog bij te sturen 

op woningaantallen en typen.
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geleidelijke transformatie van een open landschap naar een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. 

t=0 t=1

t=2 t=3
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VerkaVelingstrategie
flexIbele ontwIkkelIng met met buurten met verschIllende dIchtheden

voorbeeld van een open, flexibele verkaveling... ...op verschillende plekken is verdichting mogelijk.
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broek-In-waterland lage dichtheid nesselande lage dichtheid

Ijburg hoge dichtheidYpenburg midden dichtheid
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omVang & ligging
oppervlakte en lIggIng meerstad

het totale meerstadgebied beslaat 2500ha, 

een enorm groot gebied. meeroevers, het 

eerste deelgebied, is groter dan het centrum 

van groningen.

de afstand tussen de binnenstad van 

groningen en het hart van meerstad is goed 

te vergelijken met de afstand tussen de grote 

markt in groningen en het raadhuisplein in 

haren. de afstand is in beide gevallen exact 

dezelfde nl. 6km. een belangrijke opgave is 

de afstand in beleving korter te maken.

meerstadgebied en projectie binnenstad van groningen op meeroevers

binnenstad van groningen

plangrens meerstad



19

afstanden van de grote markt naar hart van meerstad, centrum van haren, ter borch en reitdiep/gravenburg

6.0 km

6.0 km
centrum haren

hart van meerstad

5.
0 

km

5.0 km

reitdiep

ter borch

gravenburg
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oppervlakte en ruImtelIjke kwalIteIt woldmeer

woldmeer
330 - 390 ha

het woldmeer vormt de blauwe kern van 

meerstad en wordt een aantrekkelijk nieuw 

recreatiemeer voor de stad. het woldmeer 

wordt groter dan het paterswoldsemeer. 

anders dan het grotere en open 

zuidlaardermeer wordt het woldmeer een 

intiem meer met wooneilanden, (tijdelijke) 

natuur en veel natuurlijke oevers.

omVang & ligging
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zuidlaardermeer
545 ha

paterswoldsemeer
209 ha
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deelgebieden
ontwIkkelIng meerstad In vIer deelgebIeden

22
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randVoorwaarden & uitgangspunten

vier deelgebieden

ontwIkkelIng meerstad In vIer deelgebIeden

voor de doorontwikkeling van meerstad 

wordt het plangebied in vier deelgebieden 

opgesplitst:

- meerstad midden. 

- verlengde eemskanaalzone.

- meerstad zuid. 

- meerstad noord.

elk deelgebied heeft een eigen programma, 

karakter en ontwikkeltempo. naast financiële 

randvoorwaarden zijn er ook procedurele 

en technische uitgangspunten die van 

belang zijn voor de ontwikkeling van de vier 

deelgebieden:

- milieueffectrapportage (mer). 

- bestemmingsplan meerstad midden.

- knelpuntenkaart.

meeroevers 

meerstad noord

verlengde 
verlengde eemskanaalzone 

(ekz)

meerstad zuid

meerstad midden
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bestemmingsplan meerstad midden knelpuntenkaart meerstad (uitsnede)
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meerstad midden

de huidige ontwikkelingen in meerstad 

concentreren zich rond de woonwijk 

meeroevers. de eerste woningen langs het 

woldmeer zijn opgeleverd en de eerste 

bewoners zijn gearriveerd. de komende jaren 

zal meeroevers verder ontwikkeld worden tot 

een aangename, groene woonwijk langs de 

oever van het nieuwe woldmeer.   

de ontwikkelstrategie voor de andere 

deelgebieden is gebaseerd op twee 

uitgangspunten:

- voorinvesteringen laag houden door zo lang 

mogelijk gebruik te maken van de capaciteit 

van de bestaande infrastructuur.

- verhogen van de aantrekkelijkheid van 

meerstad midden door de aanleg van het 

“groenblauwe raamwerk”.

op de volgende bladzijden is te zien hoe de 

aanleg van groen & blauw de waarde van het 

meerstadgebied verhoogt en hoe meerstad 

midden geleidelijk omgevormd wordt tot een 

aantrekkelijk woon- en recreatielandschap.

aansluIten op- en verrIjken van het bestaande

meeroevers 

referentie vaarverbinding hart van meerstad
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de huidige ontwikkelingen in meerstad concentreren zich rond de woonwijk meeroevers

27
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meeroeVers
het natuurlIjke begIn van meerstad

het eerste deelgebied dat ontwikkeld 

wordt is meeroevers. meeroevers biedt een 

veelzijdig aanbod van wonen in de natuur: 

van een vrijstaande woning aan de groene 

meeroeverslaan tot een waterwoning met 

weids uitzicht over het nieuwe woldmeer. 

dit deelgebied heeft een degelijk raamwerk 

van openbare ruimten met elk een eigen 

identiteit en kan als een afgerond geheel 

beschouwd worden. tegelijk zijn verschillen-

de groeimogelijkheden opgenomen in het 

robuuste raamwerk. langs de doorgaande 

lijnen kan verdere expansie van het plan 

plaatsvinden.

meeroevers *

meeroevers wordt een versmelting van groen, water en bebouwing
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hoofdweg

erfpad

kwelvaart

meeroeverslaan

oeverpad

groene radialen

rieteilanden

woldmeer
raamwerk openbare ruimten meeroevers
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meeroeVers
panorama meeroevers

hoofdweg erfpad kwelvaart meeroeverslaan

fietsend of wandelend langs een radiaal 

kom je vanaf de hoofdweg bij het woldmeer. 

je kruist daarbij de verschillende sferen van 

meeroevers.

hoofdweg
aan de kant van meeroevers is het een 

afwisseling van bebouwingserven die 

gegroepeerd zijn rond een weiland of een 

vrijstaande boerderij. de afwisseling tussen 

open en dicht en in korrelgrootte van de 

bebouwing kan worden versterkt.

erfpad
het erfpad is het ‘achterpad’ van het lint van 

de hoofdweg, het ontsluit de woonerven die 

tussen de hoofdweg en de kwelvaart

worden toegevoegd.

meeroeverslaan
het brede profiel van de meeroeverslaan 

is asymmetrisch opgebouwd. aan de 

zuidwestkant staat een losse rij dubbele 

bomen. aan de goed bezonde noordoostkant 

komen een aantal openbare ‘overtuinen’, 

omzoomd door hagen.

waterfront
het oeverpad vormt samen met de 

bebouwing het waterfront van het meer. het 

is het samenbindend element langs de oever 

van het meer met een afwisselend beeld 

van kleinschalige bebouwing en verspreide 

bomen langs een groen talud met bootjes 

langs een doorlopende steiger.

rieteilanden
de eilanden worden omgeven door riet. aan 

de meerzijde zijn dit brede rietvelden die het 

woldmeer een zachte, landschappelijke rand 

geven.
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binnenterrein waterfront met oeverpad rieteilanden

versmelting van groen, water en bebouwing: het waterfrontbeeld 
van meeroevers bestaat uit vijf lagen

1. langssteiger met bootjes

2. oeverpad met groene oever

3. waterfrontbebouwing

4. bomen op de binnenterreinen

5. bomen langs de meeroeverslaan

woldmeer
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hart Van meerstad

driemerenweg

huIdIge sItuatIe

deelgebied “hart van meerstad” ligt ten 

noorden van meeroevers aan de noordzijde 

van het woldmeer. momenteel is het een 

open landbouwgebied zonder duidelijke 

landschappelijke kwaliteiten.

voordat er woningen ontwikkeld gaan worden 

in hart van meerstad zal de landschappelijke 

waarde ervan vergroot worden door de 

aanleg van vaarwater en de ontwikkeling van 

(tijdelijke) natuur.

meeroevers 
*
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hart Van meerstad

op korte termijn wordt dwars door hart van 

meerstad een vaarverbinding met sluis tussen 

het woldmeer en het slochterdiep aangelegd. 

hierdoor wordt meerstad onderdeel van het 

groningse en daarmee het (inter)nationale 

vaarwegennetwerk. 

rond de vaarverbinding wordt (tijdelijke) 

natuur ontwikkeld waardoor de recreatieve 

waarde van het landschap toeneemt zonder 

dat er grote investeringen vereist zijn. de 

spontane natuur en de aanleg van een 

tijdelijk strand aan het woldmeer zal hart 

van meerstad de nodige bekendheid bij 

recreanten opleveren.

hart van meerstad zal vervolgens gefaseerd 

ontwikkeld worden tot een groene en 

waterrijke woonwijk. de eerste bebouwing 

van de wijk zal rond de sluis komen te liggen.

  
 

aanleg vaarverbIndIng en ontwIkkelIng van (tIjdelIjke) natuur 

driemerenweg
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hart Van meerstad
een groene- en waterrIjke woonwIjk In hart van meerstad 

hart van meerstad zal uiteindelijk een 

groene- en waterrijke woonwijk worden met 

een directe, monumentale verbinding met 

het centrum van groningen.

In hart van meerstad komen winkels en 

voorzieningen waar de bewoners van 

meerstad en recreanten uit groningen voor 

de nodige levendigheid gaan zorgen.

hart van meerstad zal uit groene 

wooneilanden bestaan waar, afhankelijk van 

de vraag, compacte of ruimer opgezette 

woonbuurten gebouwd  worden.
driemerenweg
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referentie lage dichtheid

hart Van meerstad
referentIes 
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referentie lage dichtheid

referentie midden dichtheid referentie hoge dichtheid
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tussen grunopark en harkstede
huIdIge sItuatIe

dit deelgebied ligt ten oosten van de roeibaan, 

tussen het grunopark en harkstede en ligt 

net als meeroevers tussen de oever van het 

woldmeer en het bestaande bebouwingslint. 

ook dit gebied is momenteel een open 

landbouwgebied zonder duidelijke woon- 

of recreatieve kwaliteiten. wel maakt de 

ligging aan de hoofdweg en de nabijheid 

van harkstede het gebied aantrekkelijk voor 

ontwikkeling van een groene, waterrijke  

woonwijk zonder dat grote investeringen in 

infrastructuur en voorzieningen noodzakelijk 

zijn. 

ook hier zal de landschappelijke waarde 

vergroot worden door investering in het 

groenblauwe raamwerk.

landbouwweg (haaks op de hoofdweg)

*
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tussen grunopark en harkstede
waardecreatIe door aanleg van het groenblauwe raamwerk 

de kwaliteit van de hoofdweg en de 

karakteristieke waaiervormige verkaveling-

structuur vormt de basis voor de aanleg van 

het groenblauwe raamwerk.

In eerste instantie kunnen haaks op de 

hoofdweg boomrijen en bosschages worden 

aangeplant waarbinnen later woningen 

gebouwd kunnen worden. ook wordt het 

woldmeer doorgetrokken tot aan harkstede 

waardoor het dorp aangesloten wordt op het 

regionale vaarwegennetwerk.

de te ontwikkelen woonbuurten in dit 

deelgebied kennen een grote flexibiliteit. 

afhankelijk van de vraag kunnen grote 

en kleine, compacte en ruim opgezette 

woonbuurten ontwikkeld worden.

landbouwweg (haaks op de hoofdweg)
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tussen grunopark en harkstede
groene- en waterrIjke woonwIjk aan de rand van harkstede 

het deelgebied tussen het grunopark en 

harkstede zal uiteindelijke een groene- en 

waterrijke woonwijk worden met een gunstige 

ligging bij het voorzieningencentrum van 

harkstede.

door de investeringen in het groenblauwe 

raamwerk zijn de ruimtelijke kwaliteiten 

van dit deelgebied zichtbaar voordat alle 

woningen gebouwd zijn. het robuuste 

groenblauwe raamwerk maakt het mogelijk 

om afhankelijk van de marktvraag buurten te 

ontwikkelen met verschillende woningtypen 

en dichtheden.
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referentie groen en waterrijk wonen

tussen grunopark en harkstede
referentIes 
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referentie groene, waterrijke  woonwijk -  lage dichtheid

referentie groene, waterrijke  woonwijk -  middelhoge dichtheidreferentie groen wonen
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harkstede haVen

pilotenweg

huIdIge sItuatIe  
 

harkstede heeft momenteel geen verbinding 

met het slochterdiep en het eemskanaal. 

door de komst van het woldmeer wordt het 

mogelijk harkstede op termijn een haven 

aan het woldmeer te geven. hiermee kan 

harkstede een extra impuls krijgen en wordt 

waarde  toegevoegd aan het bestaande 

dorp.

met het doortrekken van het woldmeer tot 

aan harkstede ontstaat ook de mogelijkheid 

om op enig moment de borgmeren aan te 

sluiten op het woldmeer en daarmee op het 

regionale vaarwegennetwerk.

meeroevers 

*
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harkstede haVen

door het doortrekken van het woldmeer 

naar harkstede wordt het mogelijk om vanuit 

het dorp via hart van meerstad naar het 

slochterdiep en verder te varen. 

In eerste instantie zal in dit relatief kleine 

deelgebied alleen een jachthaven gebouwd 

worden waardoor de plek interessant wordt 

voor bijvoorbeeld een horecaondernemer. 

geleidelijk zal rond de jachthaven de nieuwe 

buurt “harkstede haven” gebouwd worden.

doortrekken van het woldmeer, aanleg haven 

pilotenweg
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harkstede haVen

harkstede haven zal zich ontwikkelen tot een 

aantrekkelijke, dorpse woonbuurt rond een 

intiem jachthaventje. 

met de groei van harkstede haven ontstaat 

de mogelijkheid om de borgmeren op het 

woldmeer aan te sluiten. hiervoor dient wel 

een nieuwe sluis en brug ter hoogte van de 

hoofdweg aangelegd te worden.

ontwIkkelIng harkstede haven 

pilotenweg
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referentie harkstede haven - lage dichtheid

harkstede haVen
referentIes 
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referentie harkstede haven - midden dichtheid

referentie hartstede haven - hoge dichtheid
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Verlengde eemskanaalZone 

driebondsweg

huIdIge sItuatIe 

In 2005 is begonnen met een ingrijpende 

functieverandering van de eemskanaalzone 

(ekz). doel was en is om dit gebied tussen 

binnenstad en oostelijke ring nieuwe functies 

en nieuwe betekenis te geven. die aanpak 

wordt nu doorgetrokken tot aan meerstad 

midden: de verlengde eemskanaalzone.

nu wordt de zone nog gekenmerkt door 

ontsluitende infrastructuur (de driebonds-

weg) met aan weerszijden een slibdepot resp. 

landbouwgebied.  de driebondsweg  zorgt 

voor de aansluiting op het ringwegenstelsel 

van groningen.

meeroevers *
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Verlengde eemskanaalZone
bouw van de sontbrug / ekz en verlengde ekz als één geheel ontworpen

met de realisatie van de sontbrug over het 

winschoterdiep (2016) krijgt meerstad een 

rechtstreekse verbinding met de binnenstad 

van groningen. 

de eemskanaalzone en de verlengde 

eemskanaalzone zullen als één geheel 

ontworpen worden waarbij de driebondsweg 

getransformeerd wordt tot een robuuste laan 

waaraan gewoond, gewerkt en gerecreëerd 

wordt. 

de eerste stap in de transformatie van de 

driebondsweg naar een monumentale laan is 

de aanplant van meerdere rijen bomen aan 

weerzijden van de weg. In deze fase kunnen 

de eerste functies  langs de driebondsweg 

ontwikkeld worden.  

om straks in één beweging van de binnenstad 

naar hart van meerstad te rijden zal het tracé 

van de weg op onderdelen nog aangepast 

worden.

vernieuwde driebondsweg



59



60

Verlengde eemskanaalZone 
aangename mIx van wonen, werken en recreeren 

tegen de tijd dat de bomen langs de 

vernieuwde driebondsweg een behoorlijke 

omvang hebben gekregen zal de laan een 

aantrekkelijke plek zijn om aan te werken, te 

wonen en te recreëren. 

bedrijfsgebouwen, appartementen en 

(recreatieve-) voorzieningen zullen langs 

de vernieuwde driebondsweg gebouwd 

worden. daarachter zal een ruim opgezette, 

groene woonwijk gebouwd worden met 

grondgebonden woningen en mogelijk ook 

appartementen.   

 

vernieuwde driebondsweg
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Verlengde eemskanaalZone 

scheveningseweg den haag [huidige situatie]

scheveningseweg den haag [situatie rond 1850]

de relatie tussen groningen en meerstad 

kan goed vergeleken worden met die tussen 

den haag en scheveningen. scheveningen 

is de badplaats van den haag en lag lange 

tijd volledig gescheiden van de stad. alleen 

de scheveningseweg verbond beiden met 

elkaar.

meerstad wordt het waterrecreatiegebied 

van groningen en ligt voorlopig (net als het 

historische scheveningen) op enige afstand 

van de stad. hierbij vervult de driebondsweg 

dezelfde functie als de scheveningseweg; het 

verbindt de stad met het nieuwe woldmeer. 

de scheveningseweg is door de jaren heen 

omgevormd tot een monumentale, stedelijke 

laan waaraan gewoond en gewerkt wordt. 

ook de driebondsweg zal een dergeljike 

transformatie ondergaan. 

referentIe 
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1.
scheveningen en den 
haag zijn lange tijd alleen 
verbonden door een duinpad, 
het westerpad, dat uitkwam 
bij het haagse noordeinde.

scheveningen

den haag

noordzee

2.
door de aanleg van de 
scheveningseweg verbetert de 
verbinding aanzienlijk. langs 
de weg worden verschillende 
buitenverblijven gebouwd.

3. 
de verbeterde bereikbaarheid 
zet scheveningen op de kaart 
als badplaats. den haag en 
scheveningen groeien langs de 
scheveningseweg naar elkaar toe.

noordzee noordzee
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Verlengde eemskanaalZone 

referentie midden dichtheid: maliebaan utrecht

referentIes 
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referentie lage dichtheid: rijksstraatweg groningen - haren

referentie hoge dichtheid: avenue ceramique maastricht
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meerstad Zuid

middelberterweg hoofdwega7

huIdIge sItuatIe  
 

het derde deelgebied, meerstad zuid, ligt ten 

zuiden van de verlengde eemskanaalzone 

tussen de n46/a7 en de hoofdweg. de 

dorpen middelbert en engelbert vormen de 

kern van dit gebied. 

meerstad zuid kenmerkt zich door een 

groene, landelijke uitstraling waarbij akkerland 

afgewisseld wordt met productiebossen. 

voor de verdere ontwikkeling van meerstad 

zuid vormt de bestaande landschappelijke 

structuur de basis. een nieuwe groenstructuur 

zal op termijn de huidige productiebossen 

vervangen.

meeroevers 

*
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meerstad Zuid
ontwIkkelIng van groene landschapkamers 

de landschappelijke kwaliteit van meerstad 

zuid wordt vergroot door de ontwikkeling 

van “groene landschapkamers”. op basis 

van de huidige kavelstructuur kunnen bomen 

worden aangeplant die het contrast tussen 

open en gesloten versterken. 

meerstad zuid wordt een aangename 

afwisseling tussen boomrijen en bosschages 

met open velden ertussen. deze open velden 

zullen geleidelijk opgevuld worden met 

bedrijven en woningen. de bedrijven worden 

in de zone langs de a7/oostelijke rondweg  

gebouwd en de woningen aan weerszijden 

van de middelberter-/engelberterweg. middelberterweg hoofdwega7
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meerstad Zuid
representatIeve bedrIjvIgheId en landschappelIjk wonen 
 

uiteindelijk zal meerstad zuid een groen 

woonwerklandschap worden. langs de 

a7/oostelijke rondweg  zorgen de land-

schapkamers dat de bedrijven omzoomd 

worden door groen en dat er voldoende 

doorzichten overblijven richting meerstad 

midden.

de woonbuurten langs de middelberter- en 

engelberterweg worden zeer groen en ruim 

opgezet en sluiten aan op de bestaande 

bebouwing; landschappelijk wonen op 

fietsafstand van de grote markt. de 

woonbuurten worden als buurtschap of als 

woonlintje ontwikkeld. middelberterweg hoofdwega7



71



72

meerstad Zuid

referentie landgoed/kantoorvilla langs de a7

referentie kantoren langs a7

referentIes 

referentie bedrijven langs a7
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referentie buurtschap

referentie woonlint
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gefaseerde ontwikkeling meerstad
flexIbele ontwIkkelstrategIe

de gepaste strategie voor meerstad is een 

open en flexibele ontwikkeling waarin het 

toewerken naar het eindbeeld wordt vervang-

en door het denken in kleine behapbare 

fasen die afzonderlijk afgerond kunnen 

worden. na elke fase kan opnieuw worden 

bekeken wat de volgende verstandige stap 

is in de ontwikkeling. meerstad kan hierdoor 

op eigen snelheid groeien en adequaat 

reageren op wisselende economische en 

maatschappelijke omstandigheden en woon-

wensen.

het stroomdiagram laat mogelijkheden zien 

hoe het meerstadgebied zich kan ontwikkelen 

tot een veelzijdig woonlandschap. 

de overzichtstekeningen op de volgende 

bladzijden dienen als illustratie en tonen 

slechts één van de vele mogelijkheden waarop 

het meerstadgebied kan transformeren.
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stroomdiagram voor een dynamische ontwikkeling van meerstad
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meerstad
huIdIge sItuatIe

lewenborgbeijum euvelgunne verlengde
eemskanaal

zone

meerstad
zuid
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meeroevers harksteder-
broeklanden

grunopark slochterdiep harkstede Ijsbaanlocatiehart
van

meerstad

tussen
grunopark

en harkstede

harkstede 
haven

borgmeren
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meerstad
t=1 [mogelIjke ontwIkkelIng]

lewenborgbeijum euvelgunne verlengde
eemskanaal

zone

meerstad
zuid
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meeroevers harksteder-
broeklanden

grunopark slochterdiep harkstede Ijsbaanlocatiehart
van

meerstad

tussen
grunopark

en harkstede

harkstede 
haven

borgmeren



80

meerstad
t=2 [mogelIjke ontwIkkelIng]mogelIjke ontwIkkelIng]

lewenborgbeijum euvelgunne verlengde
eemskanaal

zone

meerstad
zuid
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meeroevers harksteder-
broeklanden

grunopark slochterdiep harkstede Ijsbaanlocatiehart
van

meerstad

tussen
grunopark

en harkstede

harkstede 
haven

borgmeren
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meerstad
t=3 [mogelIjke ontwIkkelIng]mogelIjke ontwIkkelIng]

lewenborgbeijum euvelgunne verlengde
eemskanaal

zone

meerstad
zuid
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meeroevers harksteder-
broeklanden

grunopark slochterdiep harkstede Ijsbaanlocatiehart
van

meerstad

tussen
grunopark

en harkstede

harkstede 
haven

borgmeren
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meerstad
t=4 [mogelIjke ontwIkkelIng]mogelIjke ontwIkkelIng]

lewenborgbeijum euvelgunne verlengde
eemskanaal

zone

meerstad
zuid
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meeroevers harksteder-
broeklanden

grunopark slochterdiep harkstede Ijsbaanlocatiehart
van

meerstad

tussen
grunopark

en harkstede

harkstede 
haven

borgmeren
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meerstad
t=5 [mogelIjke ontwIkkelIng]mogelIjke ontwIkkelIng]

lewenborgbeijum euvelgunne verlengde
eemskanaal

zone

meerstad
zuid
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meeroevers harksteder-
broeklanden

grunopark slochterdiep harkstede Ijsbaanlocatiehart
van

meerstad

tussen
grunopark

en harkstede

harkstede 
haven

borgmeren



Colofon:
de zwarte hond i.s.m. bureau meerstad. 

december 2011

disclaimer 
de ontwikkelingstrategie meerstad zoals 

opgenomen in dit document bevat informatie 

over de laatste stand van zaken van, en geeft 

een toekomstperspectief op, (delen) van het 

project meerstad. deze informatie is indi-

catief en kan gedurende het (plan)proces 

wijzigen. gem meerstad staat niet in voor 

de juistheid en/of volledigheid van deze 

informatie. 

deze informatie is onder voorbehoud van 

typefouten. openbaarmaking, vermenigvuld-

iging, verspreiding, verstrekking en/of gebruik 

van deze informatie (door derden) zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

gem meerstad is verboden.

gem meerstad aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte 

kosten en/of schade veroorzaakt door het 

gebruik van deze  informatie. aan deze 

ontwikkelingstrategie kunnen geen rechten 

worden ontleend. 

onder gem meerstad wordt verstaan de 

grondexploitatiemaatschappij meerstad c.v. 

met als enig beherend vennoot de grond-

exploitatiemaatschappij meerstad beheer 

b.v.






