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Voorwoord

Op 27 november 2006 heeft de gemeenteraad van Haren 
ingestemd met de Kadernota ‘Ontwikkeling Meerweg’. 
Hiermee is een basis gelegd om richting te geven aan de 
steeds complexere vraag hoe de toenemende druk van 
verschillende functies op en langs de Meerweg verdeeld 
dient te worden en hoe de kwaliteiten van de zuidkant 
van het Paterswoldsemeer in de toekomst ontwikkeld 
en gewaarborgd kunnen worden. In deze Structuurvisie 
‘Meerweg ontwikkelt meer’ is de Kadernota verder 
vertaald naar de gewenste ruimtelijke structuur. Daarmee 
is ook de basis gelegd voor toekomstige wijziging van het 
Bestemmingsplan Paterswoldsemeer en de beoordeling 
van ontwikkelingsplannen in het gebied.

De ontwerp-Structuurvisie ‘Meerweg ontwikkelt meer’ 
is op  29 september 2008 door de Raad vastgesteld. 
De visie dient als een inspirerende basis voor alle 
betrokkenen die (mede) willen investeren in de kwaliteit 
van de Meerweg. In deze visie komen de belangrijke 
ruimtelijke vraagstukken van de Meerweg aan de orde 
en worden keuzen beargumenteerd. In de voorbereiding 
naar deze visie is intensief overleg gevoerd met direct 
en indirect betrokken instanties, maar ook met de 
bewoners aan en om de Meerweg. Overleg dat niet altijd 
heeft geleid tot overeenstemming, wel heeft het tot een 
zorgvuldige afweging van keuzen geleid die voor vele 
partijen en vooral de publieke belangen een vooruitgang 
betekenen. Vooruitgang in het herstel van de allure en het 
verbeteren van de bruikbaarheid van de Meerweg in het 
bijzonder. 
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Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt de 
uitgangssituatie voor het opstellen 
van de Structuurvisie geschetst: 
het plangebied, de problemen en 
het doel. Hoofdstuk 2 geeft de 
visie op hoofdlijnen weer, met het 
landschappelijk cultuurhistorisch 
casco dat als onderlegger voor 
deze visie fungeert. De algemene 
thema’s uit de Kadernota zijn hier 
als basis uitgewerkt ter inspiratie 
voor belanghebbende partijen. 
In hoofdstuk 3 wordt de visie 
uitgewerkt waar deze betrekking 
heeft op de Meerweg. In hoofdstuk 
4 wordt een toelichting gegeven 
op mogelijke uitwerking van 
de drie deelgebieden van het 
plangebied; de Westflank, Zuidflank 
en Oostflank. Tot slot worden in 
hoofdstuk 5 de haalbaarheid en de 
vervolgstappen behandeld. 

zicht op Meerweg 
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Inleiding1
1.1 Aanleiding
In november 2006 heeft de Harense Raad 
ingestemd met de Kadernota ‘Ontwikkeling 
Meerweg’ en de voorgestelde procedure. De 
Kadernota is het resultaat van het besluit van de 
gemeenteraad in oktober 2005 om een visie op 
de toekomst van de Meerweg te geven die nieuwe 
kwaliteitsimpulsen mogelijk maken. De zuidkant van 
het Paterswoldsemeer, het gebied rond de Meerweg 
biedt een combinatie van wonen en recreëren 
maar er ontbreekt samenhang en uitstraling terwijl 
een aantal locaties een verwaarloosde indruk 
maakt en vernieuwing behoeft (o.a. parkeerplaats 
zuidwesthoek, voormalig scheepsbedrijf Helder 
en camping Friescheveen). De Meerweg moet 
zich – aldus het Raadsbesluit - ontwikkelen tot een 
aantrekkelijk gebied met een sterke recreatieve 
functie met behoud en mogelijk in beperkte mate 
een versterking van de woonfunctie met respect voor 
de natuur en het landschap. Particuliere initiatieven 
en bouwplannen moeten leiden tot samenhang in 
het kwaliteitsbeeld van het gebied.

Doel van de ontwikkeling van de Meerweg zoals 
verwoord in het raadsbesluit van 31 oktober 2005 is:

1 het realiseren van een levendig waterfront met  
 voldoende functies op het gebied van   
 recreatie, horeca en wonen;
2 herstel van historische uitstraling en grandeur  
 van de zuidkant van het Paterswoldsemeer met  
 respect voor de natuurlijke omgeving; 
3 versterking van het publieke domein; 
4   een aantrekkelijke en veilige woon- en   
 verblijfsomgeving.

Het vigerend conserverend bestemmingsplan laat 
nauwelijks verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen 
toe. Lopende en verwachte verzoeken tot 
planontwikkeling aan de Meerweg waren aanleiding 
voor het college van burgemeester en wethouders 
een planologische visie op de Meerweg te 
ontwikkelen door middel van een gebiedsgericht 
ontwikkelingsproces. Om in te spelen op de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) is hierbij gekozen 
voor het instrument van een Structuurvisie. 

De kaarten in deze Structuurvisie 
zijn geen plankaarten zoals 
bestemmingsplankaarten. Ze zijn 
indicatief en globaal. Volledigheid 
is niet nagestreefd en zou ook 
onwenselijk zijn. Op verschillende 
plaatsen zijn de kaartjes in 
deze Structuurvisie door hun 
globale en indicatief bedoelde 
karakter daarom wellicht niet 
exact in overeenstemming met 
de aangenomen moties en/of 
vigerende bestemmingsplannen. 
Het provinciale Streekplan en 
gemeentelijke beleidsplannen zijn
belangrijke onderleggers van deze 
Structuurvisie; elke voorgenomen 
ontwikkeling wordt daaraan 
getoetst.
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Kadernota (oktober 2006)
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Beeld Kadernota

1.2 De Kadernota ‘Ontwikkeling Meerweg’
De Kadernota is door middel van een open 
planproces, onder andere met de provincie 
Groningen en omwonenden, tot stand gekomen. 
De Kadernota biedt een stedenbouwkundig en 
landschappelijk kader voor ontwikkelingen van de 
Meerweg. In zijn algemeenheid heeft de Kadernota 
als doelstelling: 

“Versterking en verbetering van de recreatieve, 
verblijfs- en woonfunctie aan de zuidkant 
van het meer in de context van de bestaande 
landschappelijke onderlegger”. 
Met de landschappelijke onderlegger wordt de 
verveninggeschiedenis en het ontstaan van het van 
de Meerweg en omgeving bedoeld en hoe deze nog 
in het landschap herkenbaar is. Deze historische 
ontwikkeling wordt in hoofdstuk 2.2 van de 
Structuurvisie uiteengezet.

Uitgangspunten van de Kadernota zijn: 
- Terughoudendheid in ontwikkelingen van 

woningbouw en alleen op basis van rood 
voor groen (deze regeling heeft tot doel met 
behulp van woningbouw financiële middelen 
te genereren voor de aanleg van recreatie 
en of natuurgebieden of voor creatie voor 
waterberging (rood voor blauw)

- Het versterken van doorzichten en allure
- Realiseren van en zicht op een levendig 

waterfront 
- Herstel van de historische uitstraling
- Versterking van het publiek domein 
- Toename van oever en wateroppervlakte
- Realiseren aantrekkelijke woon- en 

verblijfsomgeving
- Versterken van recreatie, natuur, landschap en 

water
- Veranderen van het karakter van de Meerweg 

naar verblijfsgebied 
- Betere verdeling van parkeervoorzieningen

Deze in de Kadernota genoemde uitgangspunten 
hebben voor de Structuurvisie als basis gediend. 
Ruimtelijke keuzen die afwijken van de Kadernota 
worden in bijlage 1 toegelicht. 

Naast de Kadernota zijn er ook andere 
beleidsdocumenten onderlegger voor deze 
Structuurvisie, zoals onder andere het Provinciaal 
Omgevingsplan (POP), het Beleidsplan Meerschap 
Paterswolde 2000 en de Nota Recreatie en Toerisme 
Haren (zie bijlage 2, beleidsplannen).
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Luchtfoto Meerweg en omgeving 
(situatie 2005)
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1.3 Werkwijze en proces
De uitwerking van de Kadernota in de Structuurvisie 
is vanuit een integrale, duurzame benadering 
opgezet waarbij de landschappelijke kernkwaliteiten 
en ruimtelijke kwaliteit voorop staan. Op basis van 
de gebiedskwaliteiten zijn het karakter en de functies 
per deelgebied bekeken. De samenhang tussen de 
functies en het versterken van onderlinge relatie is 
daarbij bepalend geweest. De Structuurvisie is niet 
alleen oplossingsgericht voor de huidige problemen, 
maar geeft een duurzame ontwikkeling aan voor de 
langere termijn. Het ruimtelijke casco op basis van 
groene, blauwe en grijze (infra) structuren vormt de 
basis van deze ontwikkeling.

Vanuit de gemeentelijke werkgroep is nauw 
overleg geweest met de in de gemeente aanwezige 
experts en adviseurs en vanuit de Kadergroep 
met afgevaardigden van de provincie Groningen, 
gemeente Tynaarlo en het Meerschap Paterswolde. 
Het ontwerpproces heeft zich voltrokken volgens 
het ‘rekenen en tekenen’ principe. Dit wil zeggen 
dat tijdens het ontwerpproces de financiële en 
ruimtelijke haalbaarheid voortdurend getoetst is. 
Deskundigen van betrokken partijen (waterschappen, 
natuurorganisaties, verkeerskundigen etc.) hebben in 
een workshop hun kennis tijdens het ontwerpproces 
ingebracht. 

Het proces is begeleid door externe adviseurs 
op het gebied van landschapsontwikkeling en 
procesregie en financiering en door een kerngroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente 
Tynaarlo en Haren, provincie Groningen en het 
Meerschap Paterswolde. Met provincie Drenthe, 
waterschappen en andere organisaties zijn frequent 
afstemmingsgesprekken gevoerd om voortdurend 
realiseerbaarheid en draagvlak te toetsen. Vroeg in 
het proces zijn bilaterale gesprekken gevoerd met 
ondernemers, landeigenaren en ontwikkelaars over 
kansen, mogelijkheden en ambities

Het concept ontwerp is op vier interactieve avonden 
besproken en bediscussieerd met betrokkenen in 
en uit de omgeving. De interactieve avonden en 
gesprekken hebben geleid tot aanpassingen in de 
voorontwerp-structuurvisie. Dit document heeft 
daarna van 18 februari tot en met 28 maart 2008 
ter visie gelegen. Naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen, is de Structuurvisie wederom op 
onderdelen aangepast (zie Reactienota Meerweg 
ontwikkelt Meer juli 2008). De Structuurvisie (als 
bedoeld in de nieuwe Wro) is vervolgens op
29 september 2008 door de gemeenteraad 
vastgesteld.

De structuurvisie bevat: 

- de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ruimtelijke 
ontwikkelingen en de        
hoofdzaken van het door de 
gemeente te voeren ruimtelijk 
beleid in dit gebied;

- een globaal beeld van 
de verbanden tussen de 
gewenste ontwikkelingen in 
de verschillende delen van het 
gebied;

- uitvoeringsprojecten;

- een haalbaarheidsanalyse
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visiegebied
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Voor een juiste interpretatie van de visie is het 
van belang om te onderkennen welk doel met de 
structuurvisie wordt nagestreefd. De Structuurvisie 
biedt geen pasklaar ontwerp voor de toekomst van 
de Meerweg, hoewel formuleringen in de tekst van 
de visie soms anders suggereren. De visie geeft een 
richting aan waar en hoe de Meerweg zich ruimtelijk 
zou kunnen ontwikkelen in de komende 20 jaar.

2.1 Plangebied
Het plangebied omvat de Meerweg en de zuidelijke 
oever van het Paterswoldsemeer. Het gehele gebied 
bevindt zich op het grondgebied van de Gemeente 
Haren. Globaal wordt het gebied aan de zuidzijde van 
de Meerweg begrensd door de dijk langs het Friesche 
Veen. Aan de westzijde langs de Woldweg tot aan het 
Golden Tuliphotel. De noordzijde van de Meerweg 
wordt begrensd door het Paterswoldsemeer. 
De oostelijke grens is de brug over het Noord 
Willemskanaal.

Structuurvisie Meerweg 
ontwikkelt Meer

2
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Historische groei 

situatie 1830 situatie 1913

situatie 1980 situatie 2000
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Historische beelden van Meerweg

2.2 Historische ontwikkeling
Het Paterswoldsemeer is ontstaan door de vervening 
van het dompige veenmoeras met de naam het 
Neerwold. Vanaf 1740 is in oost-westelijke richting 
langs wijken en legakkers turf gewonnen en 
afgevoerd via de Schipsloot en het Hoornsediep. De 
hoge zandrug, onderdeel van de Hondsrug, vormt de 
westelijke oever van het uit de afgravingen ontstane 
meer. De natte gronden tegen de Hoornsedijk vormt 
de oostelijke oever van het meer. De Hoornesdijk 
werd tijdens de vervening enkel door veenarbeiders 
bewoond. Na de verveningperiode kreeg het 
Paterwoldsemeer een nieuwe bestemming (recreatie 
en toerisme), en werd in 1907 de Meerweg over de 
dijk die Eelde en Paterswolde met Haren verbond 
verhard. De weg die hiervoor niet meer dan een 
voetpad was maakte niet alleen Eelde bereikbaar, 
maar zorgde ook voor nieuwe welvaart. Met name 
de gegoede burgerij verworven een plekje aan het 
meer en bouwde hier voorname (buiten)huizen, 
zoals theehuis de Paalkoepel. In 1911 wordt 
zeilvereniging “de twee provinciën” opgericht, dat in 
1917 een statig clubhuis aan de Meerweg krijgt. De 
speeltuin van het gelijknamige hotel restaurant meer 
westelijk gelegen wordt in deze periode een grote 
trekpleister voor dagrecreanten. In de dertiger jaren 
verrijzen aan de oostzijde van de Meerweg nieuwe 
middenstandwoningen. Ook ontwikkelen zich aan 
de oever van het Paterswoldsemeer steeds meer 

caravans en zomerhuisjes. Het Paterswoldsemeer 
verloor in de vijftiger jaren zijn aantrekkingskracht 
als recreatiegebied, waarna de horecafuncties in het 
gebied steeds minder nadruk kregen.

De Meerweg en omgeving hebben anno 2008 een 
belangrijke betekenis voor de Regio Groningen-
Assen. Het gebied fungeert als belangrijk 
uitloopgebied voor de bewoners van dit verstedelijkte 
gebied en biedt ook een bijzonder woonmilieu. 
De Meerweg heeft hierin een belangrijke functie 
als verbindende verkeersschakel. De informele 
en kleinschalige wegstructuur van de Meerweg is 
door de eeuwen heen veranderd in een belangrijke 
ontsluitingsweg voor omringende wijken. De weg 
wordt gekenmerkt door een strenge functieverdeling 
en veel asfalt.
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Drie accentenDrie deelgebieden

Westflank

Zuidflank

Oostflank
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2.3 Visie op hoofdlijnen 
De verveningsgeschiedenis en de recreatieve 
functies uit het begin van de 20e eeuw geven het 
gebied rondom de Meerweg een variatie die het 
gebied aantrekkelijk maakt voor recreatief gebruik. 
Het is voor een belangrijk deel aan gebouwen als 
de Paalkoepel en het gebouw van de zeilvereniging 
‘Vereniging Watersport De Twee Provinciën’ te 
danken dat de Meerweg een zekere ‘grandeur’ 
uitstraalt.

De omgeving van de Meerweg herbergt ook 
veel groene kwaliteiten. Rondom de oostelijke 
oever van het Paterswoldsemeer en rondom de 
eilanden ontwikkelde zich hoge vegetatie langs de 
waterranden. Het zorgt voor een zekere intimiteit 
en onttrekt op veel plaatsen de bebouwing aan 
het zicht en vergroot op die manier het gevoel van 
‘natuurlijkheid’. De westelijke oever daarentegen 
heeft door de bodemsamenstelling en het gebruik 
van de oevers een duidelijk ander karakter: een 
bosrijke zandrug met een ‘landgoed allure’. De 
zuidflank heeft als karakteristiek de erfstructuur 
enerzijds en anderzijds de waterkerende dijk van het 
Friesche Veen.

Vanuit de historische ontwikkeling zijn er drie 
deelgebieden, ieder met zijn eigen sfeer en karakter, 
te herkennen:
1. De Westflank met de sfeer van landgoed, cultuur,   
 grandeur en allure
2. De Zuidflank met een ervenstructuur en het  
 directe contact/zicht op het meer en de dijk   
 van het Friesche Veen
3. De Oostflank met een meer “nat” milieu, met  
 verwijzingen naar de verveninggeschiedenis 

De Structuurvisie zet in op het versterken van 
de gebiedskwaliteiten die binnen het plangebied 
aanwezig zijn. Het landgoedkarakter van de 
Westflank, de erven van de Zuidflank en de natte 
natuurlijkheid van de Oostflank die in het verleden 
zijn ontstaan fungeren hierbij als een belangrijke 
inspiratiebron voor verdere ontwikkeling. De variëteit 
in kwaliteiten en de eigenheid van het gebied worden 
hiermee vergroot. Herinrichting van de Meerweg 
tot een weg waarbij de omgevingskwaliteiten goed 
beleefbaar zijn, is hier een belangrijk onderdeel van. 
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landgoederf

tuin

watererf

Landschappelijk casco
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2.3.1. Landschappelijk casco 
Door het landschappelijk casco van groene, blauwe 
en grijze elementen in de deelgebieden te versterken 
worden de ontwikkelmogelijkheden van bestaande en 
nieuwe functies vergroot.
De infrastructuur (het grijze element) is een belangrijk 
structurerend element. Deze worden in de West- en 
Oostflank uitgebreid in noordelijke richting. Deze 
wegen zijn in de vorm van een U-structuur gescheiden 
van het doorgaande verkeer van de Meerweg. 
De extra wegen vergroten de toegankelijkheid 
en gebruiksmogelijkheden van het gebied, maar 
verspreiden tevens de druk op het gebied. Hierdoor 
wordt de veiligheid in het gebied verbeterd. 

De ontsluiting naar de Westflank krijgt het karakter 
van een boulevard die aansluit op de allure van land-
goederen in het gebied. Door een cultuurrijke inrich-
ting wordt de grandeur van het landgoedkarakter van 
de Westflank verder versterkt en de zichtbaarheid van 
het water vergroot. Daar waar de boulevard de Meer-
weg ontmoet wordt een ‘shared space’ locatie inge-
richt. Dit wil zeggen dat de verblijfs- en vervoerfunctie 
op deze locatie samenkomen. Deze locatie krijgt een 
hoogwaardige inrichting met de referentie en sfeer 
van een landgoederf. 

De ontsluiting van de Oostflank heeft een natuurlijk 
en informeel karakter. Bij de inrichting van deze 
flank krijgt het natte en natuurlijke meer ruimte, 
waarbij inrichting ondergeschikt is aan het natuurlijke 
karakter. Het erf van Café Friescheveen speelt bij 
de inrichting van de Oostflank een belangrijke rol. 
Hier komen routes en functies samen in een ‘shared 
space’ locatie met waterrijke uitstraling; het watererf 
‘Friescheveen’. 

Een derde ‘shared space’ locatie bevindt zich aan de 
Zuidflank. Deze flank met een diversiteit aan erven 
krijgt een accent bij de tuin van de Paalkoepel. De 
inrichting wordt hier verbijzonderd door de tuin 
van de Paalkoepel te combineren met de Meerweg, 
waarbij het zicht op het Paterswoldsemeer met een 
verhoging van de shared space-zone vervolgens kan 
worden versterkt. 

Het realiseren van een recreatieve ontsluiting, 
de inrichting van de accenten en de versterking 
van de groenstructuur, het water en een nieuwe 
inrichting van de infrastructuur dragen bij aan de 
bereikbaarheid van voorzieningen en verbreding van 
recreatieve mogelijkheden. Deze maatregelen geven  
een geweldige economische impuls aan het gebied.

17

st
ru

ct
uu

rv
is

ie
  

M
ee

rw
eg

 H
ar

en
 



Robuuste natte verbinding
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2.3.2 Robuuste natte verbinding 
Het gebied van de Meerweg valt grotendeels 
binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  
De EHS wordt gerealiseerd door de aanleg van 
natuurgebieden en verbindingen tussen deze 
natuurgebieden. Ook in Noord-Nederland wordt 
een stelsel van robuuste verbindingen gerealiseerd. 
Deze robuuste (ecologisch) verbinding, genaamd 
de Natte As-Noord loopt van het Hunzedal via 
het Zuidlaardermeer naar de Drentsche Aa, het 
Paterswoldsemeer en zo verder naar via de Eelder- en 
Peizermaden naar het Leekstermeer.

De robuuste natte verbinding moet ervoor zorgen 
dat planten en dieren de afstand tussen de 
‘natuureilanden’ onderling kunnen overbruggen. De 
Provincie Groningen heeft in totaal negentien van 
dergelijke ‘groene verbindingswegen’ aangewezen. 
Een daarvan is het knelpunt Meerweg. In deze 
Structuurvisie is de verbinding ingepast bij het 
watererf ‘Friescheveen’. 

‘Natte as - Noord’

Ter hoogte van de Meerweg moet de natte robuuste 
verbinding worden overbrugd. De verbinding vormt 
daarmee een belangrijk structurerend element die 
bijdraagt in de kwaliteit van de langs de Meerweg 
beleefbare natuurwaarden. De exacte positie van 
de robuuste natte verbinding is onderdeel van de 
uitwerking voor de uitvoerende partijen van de 
Ecologische Hoofdstructuur. De ambitie van de 
visie - een hoogwaardige en duurzame oplossing 
met ruimtelijke kwaliteit moet hierbij worden 
doorgevoerd. 
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Beleefbaar water
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 2.3.3 Beleefbaar water 
Om het gebied als aantrekkelijke woon- en 
recreatieomgeving te ontwikkelen wordt zowel aan 
de West- als Oostzijde meer visueel en functioneel 
contact met het Paterswoldsemeer gemaakt. Door 
nieuwe opvaarten en toegankelijke oevers wordt 
verrommeling van de erven tegengaan en de sociale 
veiligheid vergroot. Hierdoor wordt het gebied 
aantrekkelijker voor openbare functies aan het water.

Westflank
In het landgoedkarakter van de Westflank wordt 
het water beter zichtbaar en bereikbaar door het 
verplaatsen van de havenloods. Het haventerrein  
krijgt hierdoor een grotere openbaarheid en meer 
uitstraling. Door extra water te ceëren bij de entree 
van de boulevard wordt ook vanaf de Meerweg een 
beter zicht op het Paterswoldsemeer mogelijk. 

Zuidflank
De ervenstructuur aan de Zuidflank worden versterkt 
door het vergroten van het aantal opvaarten vanaf het 
meer tot aan de Meerweg. De opvaarten maken het 
water vanaf de Meerweg beter beleefbaar en bieden 
een heldere erfgrens tussen openbaar en privaat 
terrein.

Oostflank. 
In de Oostflank zal ten bate van de natte robuuste 
verbinding extra water van het Paterswoldsemeer 
richting het Friesche Veen moeten worden gecreëerd.  
Dit gebeurt in de vorm van een moerasachtige zone. 
Deze zone komt uit bij de Meerweg, waar deze wordt 
overbrugt en overgaat in het watererf ‘Friescheveen’ 
en de in ere herstelde waterloop van het Friesche 
Veen. 

Westelijk van de robuuste natte verbinding wordt 
door een opvaart een sterke zichtlijn naar het 
Paterswoldsemeer geboden. Deze vaart zorgt 
voor een heldere functionele scheiding tussen het 
natuurlijke deel van de robuuste natte verbinding 
en het recreatieve deel ten westen hiervan. In het 
recreatieve deel zelf wordt extra water gecreëerd door 
evenwijdig aan de kavelstructuur een extra opvaart te 
creëren. Hierdoor worden de in het gebied aanwezige 
woon- en recreatieve functies sterker aan het meer 
verbonden.

Water zichtbaar en 
beleefbaar maken
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Woonfunctie 

Recreatieve functie 

 Verspreiding voorzieningen 
en functies
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2.3.4 Aantrekkelijk recreatief gebied
Naast hoogwaardige openbare ruimte hebben 
ook openbare voorzieningen en woningbouw een 
belangrijke functie voor een levendig waterfront. 
Diversiteit in openbare voorzieningen trekt 
verschillende soorten publiek en activiteiten aan. 
Bewoning versterkt de sociale veiligheid en zorgt 
voor een continuïteit in bewegingen en activiteiten. 
Hoe breder het keuzeaanbod, des te interessanter de 
locatie wordt om te bezoeken: er is altijd wat te doen.

De Structuurvisie biedt daarom ruimte voor een 
beperkte toevoeging van rood programma. Het rode 
programma zal een deel van de financiële middelen 
genererend voor de aanleg van recreatie, natuur en 
voor waterberging elders in het gebied. 

Het nieuwe programma is voornamelijk gekoppeld 
en ontsloten aan de nieuwe ontsluitingswegen. Gelet 
op de sfeer van een landgoed is het woonprogramma 
aan de Westflank  in een parkachtige setting 
gesitueerd. Aan de Oostflank voegt de bebouwing 
zich in het karakter van het veenweide gebied met 
recreatieve functies. 

Met betrekking tot openbare functies streeft de 
visie naar een evenredige verspreiding van functies 
over de Meerweg. Nieuwe functies moeten een 
aanvulling zijn op het bestaande aanbod van 
(horeca)voorzieningen. Hierdoor wordt het aanbod 
van voorzieningen aanzienlijk vergroot en wordt het 
gebied aantrekkelijker gemaakt voor dagrecrecreanten 
en toeristen.

Diversiteit in functies 
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schematische opbouw bouwtypologie

Westfl ank Oostfl ank
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2.3.5 Bebouwingstypologie
Ruimtelijk heeft de bebouwing aan de Meerweg een 
directe relatie met het Paterswoldsemeer en is er een 
fraaie afwisseling tussen bebouwing, groen en het 
landschap. De bebouwing is qua aanzien divers. Aan 
de periode van vervening herinnert in de Oostflank 
nog het kleinschalige woonblokje vervenerswoningen, 
die een monumentale status hebben. Meer naar het 
dorp Haren bevinden zich vrijstaande woningen. De 
Zuidflank kent diverse monumentale bebouwing en 
meerdere karakteristieke bebouwing op bijzondere 
erven. Nabij de Groningerweg herbergt de Westflank 
enkele grotere bouwvolumes in een lommerrijke 
omgeving. 

De bebouwing bevindt zich op wisselende 
afstand van elkaar met veel doorkijkjes naar 
omliggende groenstroken en het meer. Deze 
bebouwingstypologie wordt versterkt door bij 
ontwikkelingen aan de oostzijde de kleine schaal 
aan te houden en naar het westen de bebouwing 
laten oplopen met de grandeur en schaal van de 
landgoederen. De maximale hoogte blijft met twee 
lagen en een kap onder de boomhoogte, waardoor 
het groene karakter van de Westflank gewaarborgd 
wordt. 

In de uitwerking zal een beeldkwaliteitplan opgesteld 
worden waaraan bouwinitiatieven moeten voldoen. 
De beeldvariëteit, monumentaliteit van de bebouwing 
en het groene karakter van de erven met de 
doorzichten op het Paterswoldsemeer zijn hierbij 
belangrijke aandachtspunten.
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Visiekaart
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Westflank (cultuur)

Oostflank (natuur & recreatie)

Zuidflank (erven)

Meerweg

recreatieve ontsluiting

tracé Woldweg

wandelroute

steigerpad

parkeervoorziening

bijzondere locatie

bijzondere inrichting (erf, plein)

water (bestaand)

water (nieuw)

agrarisch gebied

robuuste natte verbinding

landschappelijke kwaliteit

bebouwing bestaand

herbestemmingslocatie

ontwikkeling (wonen)

ontwikkeling (recreatie)

ontwikkeling (horeca/beheerswoning)
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Infrastructuur
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Sfeerbeelden recreatieve weg 
en oeverpad

De Meerweg is een belangrijke verbinding voor 
fietsers, auto en vrachtverkeer met aantrekkelijke 
kwaliteiten voor recreatief gebruik. Deze kwaliteiten 
worden versterkt door de Meerweg opnieuw in 
te richten. Voor fietsers en wandelaars wordt het 
fietspad naast de Meerweg opnieuw ingericht, met 
de naastgelegen Hoornsedijk als referentie. Door 
een kleine verhoging en groene bermen, waar auto’s 
geen toegang hebben, wordt deze route aantrekkelijk 
voor recreatief gebruik. Ook de dijk langs het 
Friesche Veen wordt voor wandelaars toegankelijk 
gemaakt. Samen met extra oeverpaden wordt de 
toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het gebied 
verder vergroot. 

Het tracé van de Meerweg wordt grotendeel 
gehandhaafd, met uitzondering van drie belangrijke 
locaties: ‘het Landgoederf’, ‘Tuin Paalkoepel’ en 
watererf ‘Friescheveen’. De locaties hebben ieder 
een unieke inrichting en worden ingericht als ‘shared 
space’ gebieden; dat wil zeggen dat de verblijfs- en 
vervoerfuncties samenkomen en het verkeer gebruik 
maakt van dezelfde ruimte. Ervaringen elders in de 
gemeente tonen aan dat dergelijke zones de snelheid 
van het verkeer verminderen.  De gebiedskwaliteiten 
worden zo ook voor het autoverkeer beter beleefbaar;  
voor recreanten en fietsers wordt daarmee de 
veiligheid vergroot. Het gebied zelf krijgt daarmee 
een duidelijker recreatief karakter. De Meerweg zelf 
ligt buiten de bebouwde kom van Haren; 60km/u 
blijft daarom van toepassing. 

Meerweg3

recreatieve weg Meerweg dijk Friesche Veen
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Accent
A. ‘Landgoederf ’
B. ‘Tuin Paalkoepel’
C. watererf ‘Friescheveen’

A

B

C
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3.1 Inrichting drie ‘shared space’ gebieden 
Accent ‘Landgoederf’
De landgoedallure van de Westflank wordt op de 
kruising tussen de Meerweg en de toekomstige 
boulevard in noordelijke richting versterkt. 
Verschillende routes en gebieden komen hier 
samen. Om de zichtlijnen over Paterswoldsemeerte 
te versterken wordt de route van de Meerweg in 
noordelijke richting verplaatst. Daarbij wordt het 
natuurgebied Friesche Veen als waterrijke schakel 
vergroot.

Accent ‘Tuin Paalkoepel’
De tuin van de Paalkoepel is centraal in het gebied 
gelegen. Door de tuin tot aan de Meerweg door 
te trekken wordt de zichtbaarheid en toegang tot 
het klassieke gebouw van de Paalkoepel versterkt. 
De inrichting zal aansluiten op de bestaande 
openbare park en met een nieuw ‘balkon’ aan het 
Paterswoldsemeer een sterkere visuele relatie met 
het water krijgen. Met een bijzonder bouwwerkje 
aan de rand van het Friesche Veen wordt dit 
natuurgebied meer bij de Meerweg betrokken. Het 
kan functioneren als zicht- en informatiepunt van het 
Friesche Veen. 

Accent watererf ‘Friescheveen’ 
De Oostflank van de Meerweg is een belangrijke 
schakel tussen het natuurgebied Friesche Veen en 
de functies aan de Meerweg. Daarnaast heeft het erf 
ook een belangrijke entreefunctie. Om deze functies 
extra te benadrukken vormt het erf van het huidige 
café een belangrijke ontwerpopgave. Het accent 
watererf ‘Friescheveen’ krijgt een natuurlijke en 
waterrijke uitstraling met een wandelroute richting 
het recreatieve gebied in noordelijke richting. Met 
de inrichting en vormgeving van het erf en het café 
kunnen deze bijzondere kwaliteiten van de locatie tot 
uitdrukking gebracht worden.

‘Landgoederf ’ (Westflank)

‘Tuin Paalkoepel’ (Zuidflank)

watererf ‘Friescheveen’ (Oostflank)

31

st
ru

ct
uu

rv
is

ie
  

M
ee

rw
eg

 H
ar

en
 



95 pp

piek

Gebundeld parkeren

36 pp

35 pp

40 pp

36 pp

32 pp
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3.2 Gebundeld parkeren
Verkeersstudie (Grontmij juni 2008) laat zien 
dat de bestaande parkeervoorzieningen alleen bij 
bijeenkomsten aan de Zuidflank (circa 10 dagen per 
jaar) niet toereikend zijn. De grote parkeerplaats 
in de Westflank is het overgrote deel van de tijd 
slechts tot 25% bezet. Door gebundeld en decentraal 
parkeren biedt de Structuurvisie een betere spreiding 
van de parkeervoorzieningen. Dit houdt in dat 
parkeren niet op grote parkeerplaatsen plaatsvindt, 
maar verdeeld en gebundeld worden op herkenbare 
overzichtelijke locaties langs de Meerweg en langs de 
nieuwe ontsluitingswegen. 

Tijdens piekbelasting bestaat de mogelijkheid twee 
extra locaties te benutten, aan de Westzijde op het 
nieuwe terrein voor bootopslag en aan de Oostzijde 
op een hiertoe aangewezen grasveld. Hierbij is 
uitgegaan van het behouden van het huidige aantal 
parkeerplaatsen. Extra parkeerbehoefte door nieuwe 
ontwikkelingen dienen op eigen kavel (inpandig) te 
worden opgevangen.

gebundeld parkeren met 
doorzicht op het meer
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Drie accenten

Westflank
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4.1 Westflank met ‘Landgoederf’
De Westflank van de Meerweg kent bijzondere 
ruimtelijke kwaliteiten. De Woldweg en de 
bomenlaan achter het Golden Tuliphotel worden 
gezien als historische routes met een groene kwaliteit 
die gehandhaafd en waar mogelijk versterkt worden. 
Een nieuwe ontsluitingsweg in de vorm van een 
boulevard wordt gekoppeld aan de verschillende 
functies in het gebied. De route legt als recreatieve 
langzaam verkeersroute de verbinding tussen het 
‘Landgoederf’ aan de Meerweg en de oude lanen 
achter het hotel. De sfeer van een landgoed wordt 
met de aanwezige bomen versterkt. De historie 
van het voormalig ontspanningsoord “De Twee 
Provinciën” geldt hierbij als inspiratiebron. 

Langs deze boulevard wordt de jachthavenloods 
verplaatst in noordelijke richting, waardoor langs 
de boulevard meer ruimte ontstaat voor groen en 
zicht op het water. Daarnaast wordt de woonfunctie 
in het gebied versterkt waardoor de beleving 
van het Paterswoldsemeer en de diversiteit in 
gebruiksmogelijkheden optimaal tot zijn recht komt.

Om inzichtelijk te maken hoe de visie kan worden 
vertaald is elk deelgebied uitgewerkt. De uitwerking 
geeft een indicatie van de mogelijke invulling. 

Deelgebieden4

sfeerbeeld 
boulevard Westflank
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3

2

1

Projectgebieden Westflank

1. Waterpaviljoen

2. Park met woonfunctie
drie bouwvolumes
max.f ootprint 550 m2
2 lagen met kap (max. 9 meter hoog)

3. Jachthaven Zuidwesthoek
 één bouwvolume
 max. footprint 500m2
 1 laag met kap (max 6 meter hoog)

 één beheerderswoning,  
 max. footprint van 100 m2
 1 laag met kap (max 6 meter hoog)

2
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1. Waterpaviljoen
Het paviljoen aan het meer krijgt in de Structuurvisie 
aansluiting op de boulevard van de Westfl ank. Deze 
locatie kan zich hierdoor in de toekomst ontwikkelen 
tot een hoogwaardige horecavoorziening. De 
groene setting met zicht op het meer biedt hier een 
bijzondere kwaliteit. Het karakter van deze locatie 
wordt met een transparant bouwvolume versterkt 

2. Park met woonfunctie
De sfeer van een landgoed met de aanwezige bomen 
wordt door met een parkachtige setting in het 
noordelijk deel vergroot. Naast meer openbaar groen 
wordt in dit park een woonprogramma gerealiseerd 
met woongebouwen in de openbare ruimte met 
landgoedkarakter. De bebouwing wordt ontsloten 
aan de boulevard. 

tracé Meerweg

recreatieve ontsluiting (Oostflank)

recreatieve ontsluiting (Westflank)

wandelroute

steigerpad

tracé Woldweg

brug

water

dijk

bos

bomen

singelbeplanting

agrarisch gebied 

openbaar strand

bijzondere kwaliteit

robuuste natte verbinding

bestaande bebouwing

nieuw programma

zoekgebied nieuwe bebouwing

ontwikkeling horeca/beheerswoning

verblijfsrecreatie

parkeervoorziening

parkeren (piekbelasting)

bijzondere locatie

zichtlijn  

3. Jachthaven Zuidwesthoek
Het uitdiepen van het Paterswoldsemeer 
en de toekomstige vaarverbinding naar de 
nieuwe wijk Terborch geven goede kwalitatieve 
ontwikkelmogelijkheden voor de jachthaven. Met 
de uitbreiding van het aantal ligplaatsen biedt de 
haven vanaf de boulevard een levendig decor van 
mensen en bootjes. Kleinschalige en hoogwaardige 
verblijfsrecreatie kan dit beeld versterken. Om de 
zichtrelatie tussen het openbare domein en het meer 
te verbeteren wordt de jachthavenloods verplaatst in 
noordelijke richting. Tegelijkertijd biedt de gekozen 
ruimtelijke setting goede mogelijkheden voor een 
effi ciënte en goede bedrijfsvoering van de haven. 
Het nieuwe havengebouw met een beheerderwoning 
zullen qua vorm, materiaalgebruik en detaillering 
het nautisch historische karakter dienen te 
ondersteunen. De winterstalling van de boten 
krijgt een dubbelfunctie door in de zomer als extra 
parkeermogelijkheid te dienen.
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5

4 6

Projectgebieden Westflank

4. Restaurant De Twee Provinciën
 één bouwvolume
 max. footprint van 750 m2 
 max. 6 meter hoog + accent vuurtoren 

5. Woonfunctie aan de Meerweg
1 bouwvolumes 
max. footprint van max. 400 m2 
2 lagen met kap (max 9 meter hoog)

6. Helders Werf
1 bouwvolumes 
max. footprint van max. 400 m2 
2 lagen met kap (max 9 meter hoog)
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tracé Meerweg

recreatieve ontsluiting (Oostflank)

recreatieve ontsluiting (Westflank)

wandelroute

steigerpad

tracé Woldweg

brug

water

dijk

bos

bomen

singelbeplanting

agrarisch gebied 

openbaar strand

bijzondere kwaliteit

robuuste natte verbinding

bestaande bebouwing

nieuw programma

zoekgebied nieuwe bebouwing

ontwikkeling horeca/beheerswoning

verblijfsrecreatie

parkeervoorziening

parkeren (piekbelasting)

bijzondere locatie

zichtlijn  

4. Restaurant De twee provinciën
Extra water bij de entree van de boulevard maakt dat 
het unieke karakter van de landtong met restaurant 
‘de Twee Provinciën’ versterkt. De functie kan 
zich ontwikkelen wanneer ook de toegankelijkheid 
van de openbare kade wordt versterkt. Ruimte 
voor kleinschalige verblijfsrecreatie heeft hier 
mogelijkheden wanneer deze kwalitatief hoogwaardig 
zijn en aansluiten op het landgoedkarakter van de 
Westfl ank. De icoonfunctie en cultuurhistorie van de 
vuurtoren wordt hierbij benadrukt.

5. Woonfunctie aan de Meerweg
Aan de Meerweg op de hoek van het ‘Landgoederf’ 
wordt een kopgebouw ontwikkeld met een 
woonfunctie. Deze versterkt de entree van de 
boulevard en sluit qua bebouwingsvolume aan 
op de landgoedsfeer van de Westfl ank. De entree 
is georiënteerd op de Meerweg. Realisatie van 
een openbaar steigerpad achterlangs is bij deze 
ontwikkeling randvoorwaarde.

6. Helders Werf
Ontwikkelingsruimte op Helders Werf kan benut 
worden door één woongebouw te ontwikkelen. 
Realisatie van een openbaar steigerpad achterlangs is 
bij deze ontwikkeling randvoorwaarde.
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Zuidflank
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4.2 Zuidflank en ‘Tuin Paalkoepel’

Zuidflank
In de zuidflank staat een ruimtelijke kwaliteitsimpuls 
van de bestaande terreinen centraal. Hierbij wordt 
de beleving van het water versterkt door nieuwe 
opvaarten die het zicht op het water mogelijk maken. 
Met een wandelpad en een informatiepunt op de 
zuidelijke dijk wordt de relatie tussen de Meerweg 
en natuurgebied het Friesche Veen verbeterd. 
De bestaande bouwvolumes worden hierbij 
gehandhaafd.

sfeerbeeld 
‘Tuin Paalkoepel’
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8

9

7

Projectgebieden Zuidflank

7. WSV De Twee provinciën

8. De Paalkoepel

9. Villa Sasso
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tracé Meerweg

recreatieve ontsluiting (Oostflank)

recreatieve ontsluiting (Westflank)

wandelroute

steigerpad

tracé Woldweg

brug

water

dijk

bos

bomen

singelbeplanting

agrarisch gebied 

openbaar strand

landschappelijke kwaliteit

robuuste natte verbinding

bestaande bebouwing

nieuw programma

verblijfsrecreatie

recreatieve steunfunctie

parkeervoorziening

uitloopgebied parkeren (piekbelasting)

bijzondere locatie

zichtlijn  

7. Watersportvereniging De Twee provinciën(VWDTP)
Bij de watersportvereniging De Twee provinciën 
(VWDTP) staat vooral de inrichting van het erf 
centraal met aandacht voor de beeldkwaliteit, het 
opvangen van de parkeerbehoefte en verplaatsing 
van eventuele bijgebouwen dan wel botenhuizen.De 
allure van het gebouw wordt versterkt door de oever 
(de voorkant van het gebouw) toegankelijk te maken 
door middel van een (steiger)pad en de doorzichten 
naar het water te versterken. 

8. De Paalkoepel
De tuin van de Paalkoepel wordt onderdeel van een 
‘shared space’ gebied aan de Meerweg. Door de 
tuin tot over de Meerweg door te trekken wordt de 
zichtbaarheid en toegang tot het klassieke gebouw 
van de Paalkoepel versterkt. De inrichting zal met 
materialisering en vormgeving aansluiten op de 
bestaande openbare park en met een nieuw ‘balkon’ 
aan het meer een sterkere visuele relatie met het 
water krijgen. Met een bijzonder gebouwtje in lijn 
met het restaurant aan de rand van het Friesche Veen 
wordt ook dit natuurgebied meer bij het Meerweg 
betrokken. Deze sluit qua architectuurbeeld aan op 
de classicistisch vormgegeven Paalkoepel en dient 
tevens als zicht- en informatiepunt van het Friesche 
Veen. Op deze manier ontstaat een nieuwe zichtas 
die de visuele relatie met de omgeving van de 
Meerweg versterkt.

9. Villa Sasso
Villa Sasso heeft een belangrijke kwaliteit in het 
gebied als hoogwaardige horecafunctie. Vanaf de 
Meerweg kan de zichtbaarheid van deze functie 
vergroot worden door een kwaliteitsslag in de 
positionering van de bebouwing en de erfi nrichting.
Eventuele vervangende nieuwbouw dient rekening te 
houden met de herkenbaarheid van de entree en de 
rooilijn. Eén laag met kap is hierbij uitgangspunt. De 
erfi nrichting dient de zichtlijnen op het water en de 
terrassen van de horecafunctie te vergroten.   

tracé Meerweg

recreatieve ontsluiting (Oostflank)

recreatieve ontsluiting (Westflank)

wandelroute

steigerpad

tracé Woldweg

brug

water

dijk

bos

bomen

singelbeplanting

agrarisch gebied 

openbaar strand

bijzondere kwaliteit

robuuste natte verbinding

bestaande bebouwing

nieuw programma

zoekgebied nieuwe bebouwing

ontwikkeling horeca/beheerswoning

verblijfsrecreatie

parkeervoorziening

parkeren (piekbelasting)

bijzondere locatie

zichtlijn  
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Oostflank
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4.3 Oostflank met watererf ‘Friescheveen’
De robuuste natte verbinding maakt aan de oostflank 
een heldere functiescheiding tussen natuur en 
recreatie. Het gebied ten oosten van de verbinding 
tot aan het Noord Willemskanaal kan zich in de 
toekomst richten op agrarisch natuurbeheer. 
Ten westen van de robuuste natte verbinding de 
huidige recreatieve functies worden versterkt. 
Hierbij wordt gestreefd naar een zonering van 
het gebruik, waarbij de intensiteit van de functies 
afneemt nabij de robuuste natte verbinding. Het 
aantal recreatiewoningen wordt uitgebreid en wordt 
door de aanleg van een wandelpad een rondgang 
in het gebied mogelijk. Dit gebied kan in een later 
stadium, wanneer nabij gelegen kavel in de toekomst 
beschikbaar komen, recreatief verder worden 
doorontwikkeld. De recreatiewoningen en het strand 
worden ontsloten via de huidige parkeerplaats aan 
de oost oever. Het huidige strand wordt vergroot en 
wordt er plek gemaakt voor een nieuwe recreatieve 
functie. Deze horecafunctie met beheerderwoning is 
direct gekoppeld aan de functie van het strand en zal 
ook in het kader van het beheer en sociale veiligheid 
een positieve bijdrage kunnen leveren.

sfeerbeeld 
recreatieve functie Oostflank
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13

12

11

10

Projectgebieden Oostflank

10. Recreatief gebied (strand aan meer)
1 bouwvolumes (strandpaviljoen)
max. footprint van max. 45 m2 
1 laag met kap (max 5 meter hoog)

11. Recreatief gebied 
1 bouwvolumes (horecavoorziening)
max. footprint van max. 250 m2 

 1 laag met kap (max 6 meter hoog)

 één beheerderswoning,  
 max. footprint van 100 m2
 1 laag met kap (max 6 meter hoog)

12. Recreatief gebied (verblijfsrecreatie)
 Veertien recreatiewoningen 
 max. footprint van 75m2
 1 laag met kap (max 6 meter hoog)

 Vier recreatiewoningen 
 max. footprint van 90 m2
 1 laag met kap (max. 6 meter hoog)

13. Café Friescheveen
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10. Recreatief gebied (strand aan meer)
Het openbare strand wordt vergroot en de 
overzichtelijkheid van dit gebied verbeterd. De 
parkeerplaats krijgt hiertoe meer openheid en een 
betere zichtrelatie met het Paterswoldsemeer en 
de Meerweg. De huidige patatkraam krijgt in de 
vorm van een “strandpaviljoen” meer kwaliteit 
en uitstraling. Bij de verdere uitwerking van de 
openbare ruimte is sociale veiligheid een belangrijk 
aandachtspunt.

11. Recreatief gebied (horecavoorziening)
De landschappelijke kwaliteiten en de variatie en 
afwisseling in recreatieve functies aan de Meerweg 
maken het gebied interessant voor recreatieve 
doeleinden. De uitbreiding van het strand maakt 
het mogelijk dit recreatieve programma verder 
uit te breiden met een aanvullende horecafunctie 
en een beheerderwoning. Deze bouwvolumes, 
bijvoorbeeld in de vorm van een grote schuur, 
passen goed in de natuurlijke omgeving en kan in de 
toekomst als steunfunctie fungeren (bijvoorbeeld als 
slechtweer voorziening) voor campingactiviteiten. 
Ontwikkelruimte voor kamperen vindt op nabij 
gelegen kavels plaats wanneer deze wanneer deze in 
de toekomst beschikbaar komen. Door zorgvuldige 
inrichting kan het erf ook deels als parkeeroverloop 
bij topdrukte functioneren. 

12. Recreatief gebied (verblijfsrecreatie)
De nabijheid van de robuuste natte verbinding maakt 
dat de uitbreiding van het aantal recreatiewoningen 
beperkt is. De exclusiviteit van de locatie wordt 
benadrukt met ruime recreatiewoningen van een 
hoogwaardige kwaliteit. Een nieuwe opvaart in 
zuidelijke richting tot het watererf ‘Friescheveen’ 
dient als ruimtelijke scheiding tussen het wonen 
langs de Meerweg en het recreatiegebied, waarbij 
sprake is van een zonering van functies. Hoe dichter 
bij de robuuste natte verbinding hoe extensiever het 
gebruik. Een vaart en de nieuwe ontsluitingsweg 
maken dat het verblijfsrecreatiegebied goed 
verbonden is met het Paterswoldsemeer, de 
Meerweg én de bestaande recreatiewoningen. 

13. Café Friescheveen
Café Friescheveen vormt in de oostelijke fl ank van 
de Meerweg een belangrijke schakel tussen het 
natuurgebied van het Friese Veen en de functies 
aan de noordzijde van de Meerweg. Op het watererf 
wordt de robuuste natte verbinding voor de passant 
op de Meerweg zichtbaar. Om de entreefunctie 
extra te benadrukken wordt dit erf als accent aan de 
Meerweg ingericht met een natuurlijke uitstraling 
en veel groen en water. Het café vormt hierin een 
belangrijke ontwerpopgave, waarbij meer zicht op de 
polder en het Friesche Veen plus een hoogwaardige 
beeldkwaliteit uitgangspunt is. 

tracé Meerweg

recreatieve ontsluiting (Oostflank)

recreatieve ontsluiting (Westflank)

wandelroute

steigerpad

tracé Woldweg

brug

water

dijk

bos

bomen

singelbeplanting

agrarisch gebied 

openbaar strand

bijzondere kwaliteit

robuuste natte verbinding

bestaande bebouwing

nieuw programma

zoekgebied nieuwe bebouwing

ontwikkeling horeca/beheerswoning

verblijfsrecreatie

parkeervoorziening

parkeren (piekbelasting)

bijzondere locatie

zichtlijn  

47

st
ru

ct
uu

rv
is

ie
  

M
ee

rw
eg

 H
ar

en
 



48

st
ru

ct
uu

rv
is

ie
  

M
ee

rw
eg

 H
ar

en
 



Haalbaarheid en vervolgstappen5
De Structuurvisie ‘Meerweg Ontwikkelt Meer’ 
is een ambitieuze visie waarin maatschappelijke 
doelstellingen als recreatieve gebruiksmogelijkheden 
van de randen van de zuidzijde van het meer en 
natuur doelstellingen hun plek gekregen hebben. 
De visie is gebaseerd op het ontwikkelen van een 
landschappelijk casco met een robuuste natte 
verbindingszone. Met de visie worden gerealiseerd: 
de inrichting van een veilige Meerweg, het 
ontwikkelen van zowel dag- als verblijfsrecreatie en 
woningbouw en een algehele kwaliteitsimpuls aan 
het gebied. 

De visie kent de verschillende projecten en 
deelactiviteiten om de gewenste ontwikkelingen te 
realiseren: 

Oostfl ank: aanleg van de robuuste natte 
verbindingszone (inclusief watererf ‘Friescheveen’) 
en de realisatie van een kwalitatief hoogwaardig 
recreatiegebied met de mogelijkheden voor 
recreatiewoningen, een kleine camping, strand en 
horeca en wandelpaden.

Westfl ank: de aanleg van een recreatieve boulevard 
annex uitingsweg, herinrichting van de jachthaven en 
de aanleg van een park en versterking van recreatieve 
functies en de mogelijkheid van woningbouw;

Zuidfl ank: herinrichting en herprofi lering van de 
Meerweg (weg, dijk, verblijfsgebieden, parkeren) en 
de aanleg van wandelpaden (kade en dijk), bijzondere 
recreatieve locaties en beperkte woningbouw. 

De projecten zijn nader uitgewerkt in een voorlopig 
uitvoeringsprogramma (zie bijlage 3)

Westflank (cultuur)

Oostflank (natuur & recreatie)

Zuidflank (erven)

Meerweg

recreatieve ontsluiting

tracé Woldweg

wandelroute

steigerpad

parkeervoorziening

bijzondere locatie

bijzondere inrichting (erf, plein)

water (bestaand)

water (nieuw)

agrarisch gebied

robuuste natte verbinding

landschappelijke kwaliteit

bebouwing bestaand

herbestemmingslocatie

ontwikkeling (wonen)

ontwikkeling (recreatie)

ontwikkeling (horeca/beheerswoning)
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5.1 Haalbaarheid
De globale haalbaarheid betreft de volgende 
aspecten:

Planologisch 
De visie past beleidsmatig in het ruimtelijk beleid van 
de Provincie Groningen (POP) en geeft invulling aan 
de provinciale ambities met betrekking tot recreatie, 
natuur en wonen. De focus op het faciliteren van 
recreatieve ontwikkelingen en het geven van een 
kwaliteitsimpuls bouwt voort op de gemeentelijk 
voornemens (Kadernota), het beleid van het 
Meerschap en het recreatief- en toeristisch beleid van 
de gemeente. Om de projecten uit de structuurvisie 
te faciliteren zal gebruik worden gemaakt van 
de mogelijkheden die de nieuwe Wet ruimtelijke 
ordening van 1 juli 2008 biedt. 

Maatschappelijke haalbaarheid 
De inwoners van Haren, in het bijzonder de 
bewoners van de Meerweg, zijn uitdrukkelijk 
betrokken bij deze Structuurvisie. Ondernemers 
en inwoners hebben hun mening m.b.t. de visie 
kenbaar gemaakt voordat de visie ter besluitvorming 
naar het College van Burgemeester en Wethouders 
van Haren gaat. Niet alle bezwaren van individuele 
inwoners en ondernemers zijn weggenomen in dit 
stadium. Gedurende het vervolg zullen inwoners en 
ondernemers wederom worden betrokken. Bewoners 

en ondernemers beseffen de noodzaak van de visie 
als basis voor een meerjarige kwaliteitsverbetering 
van de Meerweg en steunen daarom de visie.

Met de belangrijkste ondernemers c.q. 
grondeigenaren zijn oriënterende gesprekken gevoerd 
die de basis vormen om te komen tot verdere 
samenwerking en onderhandeling. Hoewel hierin 
soms stellig positie wordt genomen door private 
partijen is er zeker reden om aan te nemen dat er op 
termijn passende ontwikkelarrangementen tot stand 
zullen komen. De visie bied hiervoor voldoende 
aanknopingspunten. De informatiebijeenkomsten 
hebben nu al ondernemers uit het gebied en ook van 
elders gestimuleerd initiatieven te ontwikkelen. 

Tot slot bestaat bij de belangrijke initiërende publieke 
partijen (Gemeente Haren, Meerschap Paterswolde, 
Provincie Groningen, Regio Groningen- Assen, 
Gemeente Tynaarlo) draagvlak en enthousiasme voor 
de visie.
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Planeconomische (financiële) haalbaarheid
De visie schetst op hoofdlijnen het ruimtelijk 
wenselijk beleid rond de Meerweg aan de zuidkant 
van het Paterswoldsemeer. De uitvoering van de 
visie bevat zowel winstgevende als verliesgevende 
projecten en projectonderdelen, terwijl meerdere 
partijen zijn betrokken bij de realisatie van de visie.

De visie voorziet in een voorlopig 
uitvoeringsprogramma (zie bijlage 3) waarin de 
projecten met de verschillende publieke en private 
onderdelen, te betrekken organisaties en een 
uitvoeringstermijn nader zijn gepreciseerd. Met 
name de termijn waarop de onderdelen worden 
gerealiseerd zijn indicatief omdat de realisatie 
mede afhankelijk is van initiatieven van particuliere 
ondernemers.

Uitgangspunt voor de uitvoering van de visie is dat 
rendabele projecten bijdragen aan de ruimtelijke 
ontwikkelingen en aan onrendabele projecten en 
projectonderdelen.

De totale inrichtingskosten van de openbare 
ruimte zullen naar schatting circa 10 miljoen euro 
bedragen. Hier is het realiseren van de robuuste 
natte verbinding niet inbegrepen, omdat dit een 
rijkstaakstelling betreft en deze kosten niet ten laste 
van het plangebied komen. 

Grondverwerving
Primair zoekt de gemeente naar mogelijkheden 
om met betrokken grondeigenaren samen deze 
visie te realiseren. Betrokken partijen worden 
gestimuleerd om de ontwikkelingsmogelijkhede
n van de visie te benutten. De visie bied hiervoor 
voldoende aanknopingspunten en mogelijkheden 
tot meerwaardeontwikkeling. Er zijn geen grote 
belemmeringen om voor de voor de robuuste natte 
verbinding noodzakelijke gronden verwerven.

Markttechnisch
Met het uitbreiden en opwaarderen van de 
dagrecreatieve voorzieningen wordt ingespeeld op 
de steeds groter wordende druk vanuit de regio. De 
visie biedt verder ontwikkelingsruimte voor ca. 40 
wooneenheden en 18 recreatiewoningen. Consultatie 
met een lokaal opererende makelaar geeft aan dat, 
gelet op de bijzondere ligging aan het meer en de 
onmiddellijke nabijheid van de stad Groningen, in de 
bovenkant van de markt goede afzetmogelijkheden 
zijn.
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De overige kosten van de inrichting van de openbare 
ruimte worden gevormd door:

-herinrichting van de Meerweg;
-aanleg van de westelijke boulevard;
-aanleg van recreatieve fiets- en wandelpaden en 
wandelsteiger;
-aanleg van de oostelijke parkstructuur en recreatieve 
voorzieningen;
--aanleg van recreatieve route over de dijk en de 
realisatie van een bijzondere locatie (informatiepunt);
-aanleg van strand aan de oostflank.

Verplaatsingskosten en inbrengwaarden van 
bestaand onroerend goed binnen het gebied (bv. 
havenloods) zijn eveneens kostenposten die gedekt 
dienen te worden uit rendabele projecten, subsidies 
en eigen bijdragen. Kosten voor de inrichting worden 
gedragen door subsidies en door financiële bijdrage 
van provincie en gemeente Haren. Daarnaast 
zullen de rendabele ontwikkellocaties een bijdrage 
leveren in de kosten van de openbare ruimte. 
Rendabele locaties hebben immers direct baat bij de 
kwaliteitsverhoging als resultante van de uitvoering 
van de visie. 

Deze rendabele locaties zijn:
- woningbouw op de Westflank en op de Zuidflank;
-bouw van recreatiewoningen op de Oostflank;
-ontwikkeling van horecavoorzieningen op de Oost- 
en de Westflank.

De kosten voor planvoorbereiding zijn onderdeel 
van de totale exploitatiekosten en zullen derhalve 
eveneens naar rato worden verhaald op rendabele 
projecten. Bijdragen die vanuit rendabele projecten 
worden geleverd zullen in een gemeentelijk 
fonds worden gereserveerd ten behoeve van het 
plangebied.

Bij de uitwerking van de visie zal een verdere 
planoptimalisatie plaatsvinden, zowel naar kosten als 
naar opbrengsten. Tevens zal in overleg met partijen 
gestreefd worden naar (kosten) efficiënte uitvoering 
en fasering van de uitvoering. De verwachting is dat 
op deze wijze sprake is van een financieel haalbare 
visie.
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5.2 Vervolgstappen

De structuurvisie geeft een beleidskader waaraan 
initiatieven getoetst kunnen worden. In de nieuwe 
Wro is er gekozen voor de vastlegging van het 
strategisch omgevingsbeleid in ‘structuurvisies’ 
en het juridisch bindende, normatieve beleid in 
‘bestemmingsplannen’. Met dit onderscheid is een 
zuivere invulling gegeven aan de betekenis van de 
Structuurvisie (het ruimtelijke beleidsplan) te weten: 
het beleidskader van de vaststellende overheid en 
richtinggevend kader voor haar bestuurlijk handelen.

De procesgang die initiatieven hierna dienen te 
volgen is uiteraard sterk afhankelijk van aard en 
omvang van betreffend project. Zo zal bij plannen 
waarvoor planologische medewerking vereist is en 
die afwijken van de huidige bestemming maar passen 
in de structuurvisie een nieuw bestemmingsplan 
opgesteld dienen te worden dan wel een 
vrijstellingsprocedure gevoerd dienen te worden. 
Met de nieuwe Wro kunnen deze vervolg procedures 
aanmerkelijk sneller verlopen dan tot nu toe. 

In het vervolgtraject kan overwogen worden een 
exploitatieplan met een nauwkeurige omschrijving 
van de voorziene werken en werkzaamheden, 
aanleg van nutsvoorzieningen en de inrichting 
van de openbare ruimte in het exploitatiegebied 

worden gemaakt. Uitgangspunt is evenwel dat 
in eerste instantie wordt getracht met partijen 
tot privaatrechtelijke afspraken te komen. Voor 
zover dat niet lukt wordt gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die m.n. de Grondexploitatiewet biedt.

Fasering
Uitgangspunt is een gefaseerde ontwikkeling. De 
visie is geen plan dat binnen de komende 5 jaar 
gerealiseerd dient te worden maar een horizon 
van ruim 10 jaar heeft. De fasering zal mede 
afhangen van initiatieven en de mogelijkheden tot 
samenwerking met betrokken initiatiefnemers. De 
gemeentelijke prioriteit ligt bij het opwaarderen van 
de Meerweg en alles wat daarmee samenhangt. De 
Oostflank kent een aantal ontwikkelingen die relatief 
onafhankelijk van elkaar en in de tijd tot ontwikkeling 
gebracht kunnen worden (robuuste natte verbinding, 
recreatiewoningen, recreatiecomplex en strand). Aan 
de Westflank hangt het realiseren van de boulevard 
direct samen met de verplaatsing van de jachthaven, 
waarna het noordelijker gelegen gebied ontsloten 
wordt.
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Structuurvisie ten opzichte van de Kadernota

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 
Kadernota zijn:

1. Vergroten van het plangebied aan Oost en 
Westflank:
In de ruimtelijke analyse in de Structuurvisie 
is gekeken naar actuele ontwikkelingen die 
zich rondom het gebied van de Kadernota 
plaatsvinden. Naar voren is gekomen dat 
zowel aan de Oostflank van het plangebied 
(Nationaal landschap Drentsche Aa, Ecologische 
Hoofdstructuur) als aan de Westflank 
(bestemming voor recreatiewoningen, leegstaand 
paviljoen) ontwikkelingen plaatsvinden die van 
belang zijn voor de visie. Om de samenhang in 
het gebied te bereiken en problemen integraal op 
te lossen is het plangebied vergroot. 

2. Toevoeging van nieuwe recreatieve wegen 
De druk van het recreatieve verkeer langs de 
Meerweg op topdagen is groot. Om die reden 
is de lengte van de recreatieve route langs 
het Paterswoldsemeer vergroot. Zowel in de 
West- als in de Oostflank worden op deze 
wijze de recreatiedruk in het gebied en de 
parkeermogelijkheden verspreid over een groter 
gebied. Een gebied dat tot dusver niet openbaar 
was, wordt hiermee toegankelijk gemaakt.

Bijlage 1

3. Verplaatsing robuuste natte verbinding naar 
Oostflank
De robuuste natte verbinding als onderdeel van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is onderdeel van 
de Nota Ruimte. In de Kadernota is de Westflank 
aangemerkt als het gebied voor de robuuste natte 
verbinding. Bij nadere verkenning van deze locatie 
is gebleken dat dit gebied minder geschikt is om de 
robuuste natte verbinding te ontwikkelen als gevolg 
van beperkte ruimte en de dichte bebouwing. Om 
deze reden is het zoekgebied van de robuuste natte 
verbinding verplaatst naar de Oostflank. Deze flank 
biedt meer potentie om de natte robuuste verbinding 
te realiseren dan de Westflank. Op deze locatie 
kan de robuuste natte verbinding aansluiten bij de 
natuurtypologie en ecologisch aantrekkelijke herstelde 
bovenloop van de Drentsche Aa aan de zuidzijde van 
de Meerweg.

4. Wijziging bouwtypologie Westflank; van 
grondgebonden woningen naar woongebouwen 
met meerdere wooneenheden in een openbare 
ruimte.
De Kadernota biedt aan de Westflank 
ontwikkelmogelijkheden tot het bouwen van 
vrijstaande woningen aan het water met een 
maximale bebouwingshoogte van 6 meter. 
Deze kaders leiden onvoldoende tot de 
gewenste openbaarheid van het gebied. In de 
Structuurvisie is gekozen voor woongebouwen 
met meerder wooneenheden in een parkachtige 
setting waardoor extra groene openbare 
ruimte ontstaat met meer openheid naar het 
Paterswoldsemeer en met meer mogelijkheden 
voor extra openbare voorzieningen aan de oever. 
Daarnaast sluiten grotere bouwvolumes beter 
aan bij de landgoedallure van de omgeving. 
Deze visie versterkt de doelstellingen van 
openbaarheid van de Kadernota. 

De bouwvolumes in de Westflank sluiten aan 
op de bestaande bebouwing in het gebied. De 
richtlijnen gesteld in de Structuurvisie zijn hierbij 
leidend. Bij de uitwerking van de Structuurvisie 
zal een beeldkwaliteitplan opgesteld worden 
waaraan nieuwe bouwinitiatieven moeten 
voldoen.



Beleidsplannen

Structuurschema Groene Ruimte (Rijk  2005)
Het structuurschema Groene Ruimte (SGR) is een 
van de structuurschema’s waarin de visie van het 
Rijk over natuur en landelijk gebied is vastgelegd. 
De nota richt zich op het behoud, herstel en 
ontwikkeling van wezenlijke natuurlijke kenmerken 
en waarden. Daartoe wordt een Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS) in het leven geroepen, waarbij 
kerngebieden  met elkaar verbonden worden door 
middel van ecologische verbindingszones. Het 
rijk heeft in het Structuurschema Groene Ruimte 
bepaald hoe deze structuur er in Nederland globaal 
uitziet. Voor het structuurvisiegebied ‘Meerweg 
Ontwikkelt Meer’ gaat het erom verschillende 
waardevolle beekdalsystemen onderling te verbinden. 
Deze robuuste (ecologisch) verbinding  wordt 
de ‘Natte As-Noord’ genoemd en loopt van het 
Hunzedal via het Zuidlaardermeer naar de Drentsche 
Aa, het Paterswoldermeer en zo verder naar via de 
Eelder- en Peizermaden naar het Leekstermeer. De 
provincies hebben de taak gekregen de verbindingen 
te realiseren.
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Provinciaal Omgevingsplan ‘Koersen op Karakter’ 
(Provincie Groningen 2000)
Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen 
kenschetst het Paterswoldermeer gebied (m.u.v. 
de polders tussen Meerweg en Hoornsedijk) als 
recreatiegebied. In het algemeen staat het POP 
voor bevordering van kwaliteitsverbetering in 
samenhang met andere functies, routegebonden 
recreatie, duurzame vormen van verblijfsrecreatie, 
dagrecreatie, cultuurtoerisme etc. Hiermee wordt het 
belang weergegeven van heldere afwegingen over 
de vraag waar ruimte wordt geboden voor stedelijke 
ontwikkeling en waar de kwaliteiten van het landelijk 
gebied voorop moeten staan. Een herziening van het 
POP wordt eind 2008 verwacht.

Herinrichtingsplan Haren, Provincie Groningen 1999
Het landinrichtingsplan heeft betrekking op het 
buitengebied van de gemeente Haren en kleine 
gedeelten van de gemeenten Groningen en 
Hoogezand-Sappemeer. Het bevat voorstellen om 
de situatie voor landbouw, natuur, milieu, landschap 
en recreatie te verbeteren. Het hoofddoel van het 
plan is de realisering van de ruimtelijke indeling voor 
natuur en landbouw volgens de Gebiedsvisie Haren 
en de afstemming van de inrichting van het gebied 
daarop. De nieuwe indeling van het gebied wordt 
gerealiseerd door aankoop en ruiling van gronden bij 
voorkeur zo dicht mogelijk bij het bedrijfsgebouw. 
In het plangebied van de Structuurvisie ‘Meerweg 
Ontwikkelt Meer’ heeft dit beleidsdocument 
betrekking op de agrarische gronden in de Oostflank.

Beleidsplan Meerschap Paterwolde, 
samenwerkende gemeenten Groningen, Haren en  
Tynaarlo 2000
In het beleidsplan 2000 is de visie van het Meerschap 
op het Paterswoldermeer en de directe omgeving 
weergegeven. De doelstelling van het Meerschap is 
het bieden van openluchtrecreatie aan brede groepen 
uit de bevolking in een natuurlijke en landschappelijk 
aantrekkelijke omgeving. Daarbij onderkent het 
Meerschap dat de omgeving van het gebied sterk 
veranderd, zowel in fysiek als in sociaal opzicht. In 
fysieke zin is vooral de oprukkende woonbebouwing 
in de nabijheid van het gebied opvallend. Het 
meer vervult hierdoor in steeds sterkere mate een 
uitloopfunctie voor het stedelijk gebied. Ontwikkeling 
van natuur en landschap in het plangebied en in de 
omgeving ervan leidt ook tot veranderingen van de 
fysieke situatie. In sociaal opzicht zijn met name 
demografische veranderingen en veranderingen 
in het recreatiegedrag van mensen van belang. Al 
deze wijzigingen maken aanpassingen gewenst. 
Betere verbindingen tussen het Paterswoldermeer-
gebied en de omgeving, zowel ten aanzien van de 
recreatieve als de ecologische infrastructuur, zijn 
gewenst. Voorts is het gewenst om het gebied te 
versterken met nieuwe voorzieningen. In verband 
met de gewijzigde wensen van het publiek alsmede 
de veroudering van sommige voorzieningen is ook 
kwaliteitsverbetering van bestaande elementen 
gewenst. Bij alle wijzigingen die worden aangebracht 
is het steeds van belang dat alle waarden, recreatieve, 
landschappelijke, natuurlijke en andere, voldoende 
aandacht krijgen.



Landschapsontwikkelingsplan Haren (Gemeente 
2003)
In het Landschapsontwikkelingsplan Haren 
wordt op basis van een landschappelijke analyse 
invulling gegeven aan de draagkracht van het 
gebied voor woningbouw. Het Paterswoldermeer 
en omgeving wordt primair als groot open water 
en een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied 
gedefinieerd en heeft in dit kader geen 
woningbouwtaakstelling toegewezen gekregen.

Nota Recreatie en Toerisme Haren (Gemeente 
2007)
De Recreatienota is het kader waarbinnen 
Harense ondernemers de mogelijkheid 
hebben het aanbod aan toeristische en 
recreatieve voorzieningen te versterken en 
te vergroten. Dat is o.a. mogelijk langs de 
lijn van de uitbreidingmogelijkheden voor 
bestaande en nieuwe kleine campingplaatsen 
en voor pleisterplaatsen voor het toenemend 
aantal kampeerauto’s. De nota wijst het 
Paterswoldsemeergebied aan als één van de 
mogelijke gebieden voor de aanleg van een 
kleinschalige maar kwalitatief hoogwaardige 
camping en/of pleisterplaats voor kampeerauto’s. 

Verkeerskundig onderzoek  (Gemeente 2008) 
Dit onderzoek geeft een overzicht van de uitkomsten 
van het door Grondmij uitgevoerde verkeerskundig 
onderzoek met enquêtes, visuele en mechanische 
tellingen, kenteken- en parkeeronderzoek. De 
Meerweg vormt een onderdeel in dit onderzoek. 

Reactienota voorontwerp-Structuurvisie ‘Meerweg 
Ontwikkelt Meer’ (Gemeente 2008)
De Reactienota geeft een overzicht van de 
zienswijzen die zijn ingediend tijdens de ter visie 
legging van de voorontwerp-Structuurvisie van 18 
februari tot en met 28 maart 2008. Het document 
geeft tevens een overzicht van de aanpassingen 
die naar aanleiding van ingediende zienswijzen zijn 
doorgevoerd.
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Uitvoeringsprogramma




