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1. Inleiding 
 
Dit rapport is een bijlage bij de Agenda voor de Toekomst voor plangebied Meerstad 2050. Het rapport 
bevat een overzicht van alle reacties die we hebben ontvangen tijdens het doorlopen van het 
openplanproces dat we hebben georganiseerd om het masterplan Meerstad uit 2005 te actualiseren.  
 

Activiteiten 
Het openplanproces is gestart in oktober 2021, met de huis-aan-huis verspreide Toekomst Meerstad 
krant en de lancering van de speciale hiervoor ingerichte toekomstwebsite meerstad.eu/toekomst. Alle 
inwoners, ondernemers en andere betrokken bij het plangebied Meerstad hebben we uitgenodigd met 
ons mee te doen. We hebben een open en iteratief proces georganiseerd met de verschillende 
betrokkenen. Concreet betekent dit dat we in drie ronden met betrokken hebben gewerkt aan 
ontwikkelrichtingen aan de hand van kaartbeelden en dat we die op basis van reacties steeds hebben 
aangepast en verfijnd. 
 
Vanaf de start in oktober 2021 zijn er elke maand verschillende activiteiten geweest op het gebied van 
participatie. Deze aanpak hebben we vooraf afgestemd met de bewonersklankbordgroep. Hierin zitten 
vertegenwoordigers van alle bewonersverenigingen in en nabij plangebied Meerstad. De maatregelen 
rond het COVID-19-virus hadden een stevige greep op het proces, met name in de maanden december 
tot en met maart. Hierdoor waren we noodgedwongen om enkele bijeenkomsten uit te stellen en/of online 
te houden in plaats van fysiek. Om grote vertraging te voorkomen, hebben we in overleg met de 
bewonersklankbordgroep besloten de eerste werksessies met bewoners digitaal te organiseren en 
daarna te evalueren. Bijna iedereen die zich had opgegeven voor de werksessies, deed digitaal mee. 
Hoewel de voorkeur uitging naar fysieke bijeenkomsten, lieten deelnemers ons weten dat de digitale 
werksessies met een deel in kleinere groepen in ‘break-out rooms’ goed is gegaan. 
Om het de werksessie voor iedereen relevant te maken en de groepen hanteerbaar te houden, hebben 
we het gebied in twee groepen opgeknipt. De ene groep was met inwoners van het gebied Middelbert, 
Engelbert en Meerstad en omgeving; in de andere groep zaten inwoners van het gebied Harkstede, 
Harkstede GN, Scharmer, Lageland en Meerstad en omgeving.  
 
Een overzicht van de georganiseerde activiteiten per maand:  
 
Maand Activiteit 
Continu Overleg (individuele) bewoners 
Oktober 2021 Meerstad Nieuws – Speciale Editie naar alle meer dan 3.500 inwoners in het 

plangebied Meerstad (uitnodiging startbijeenkomst) 
November 2021 2/11 Startbijeenkomst Meerstad | Engelbert | Middelbert in Multifunctioneel 

Centrum Engelbert – ongeveer 150 inwoners aanwezig (offline en online) 
 3/11 Startbijeenkomst Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland in ’t Hof van 

Scharmer – ongeveer 200 inwoners aanwezig (offline en online) 
 22/11 Overleg Toegankelijk Groningen 
December 2021 7 en 9/12 Overlegtafel 1 Ondernemers 
 14/12 Werksessie 1 Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland (online) – 

tijdens de werksessies deden er telkens zo’n 50 inwoners mee. 
 15/12 Werksessie 1 Meerstad | Engelbert | Middelbert (online) – tijdens de 

werksessies deden er telkens zo’n 50 inwoners mee. 
 21/12 Overlegtafel 1 Recreatie & Toerisme 
Januari 2022 11/1 Overleg 1 Fietsersbond 
 18/1 Overlegtafel 1 Natuur & Landschap 
 25/1 Werksessie 2 Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland (online) ) – 

tijdens de werksessies deden er telkens zo’n 50 inwoners mee. 
 26/1 Werksessie 2 Meerstad | Engelbert | Middelbert (online) ) – tijdens de 

werksessies deden er telkens zo’n 50 inwoners mee. 
 31/1 Werksessie 1 met zo’n 30 jongeren uit plangebied Meerstad (online) 
Februari 2022 1/2 Overlegtafel 2 Ondernemers 
Maart 2022 1/3 Overlegtafel 2 Natuur & Landschap 
 1/3 Werksessie 3 Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland (fysiek) ) – tijdens 

de werksessies deden er telkens zo’n 50 inwoners mee. 
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 2/3 Werksessie 3 Meerstad | Engelbert | Middelbert (fysiek) ) – tijdens de 
werksessies deden er telkens zo’n 50 inwoners mee. 

 8/3 Overlegtafel 2 Recreatie & Toerisme 
 28/3 Ansichtkaart naar alle meer dan 3.500 inwoners in het plangebied Meerstad 

om ze nogmaals te wijzen op de website meerstad.eu/toekomst, alle informatie 
die daar al te vinden is en de mogelijkheden te reageren 

April 2022 11/4 Werksessie 2 Jongeren uit plangebied Meerstad (fysiek) 
Mei 2022 3/5 Ansichtkaart naar alle meer dan 3.500 inwoners in het plangebied Meerstad 

om ze uit te nodigen voor de Presentatie van de Agenda voor de Toekomst 
 16/5 Inloopavond bewonersklankbordgroep over het wensbeeld  
 17/5 Overlegtafel 3 Natuur & Landschap 
 18/5 Overleg 2 Fietsersbond 
 19/5 Overlegtafel 3 Recreatie & Toerisme 
 20/5 Overlegtafel 3 Ondernemers 
 25/5 Presentatie Agenda voor de Toekomst. Tijdens de middag presentatie 

waren er ongeveer 120 inwoners aanwezig (zowel online als offline) en tijdens 
de avond presentatie ongeveer 130 inwoners (zowel online als offline) 

 31/5 Inloopmarkt (middag) 
Juni 2022 1/6 Inloopmarkt (middag en avond) 

 
Via de speciale toekomstwebsite meerstad.eu/toekomst zijn alle belangstellenden steeds geïnformeerd 
over de laatste ontwikkelingen. We hebben na publicatie van nieuwe verslagen/presentaties steeds een 
digitale nieuwsbrief verzonden. De website bood ook de mogelijkheid om een reactie achter te laten. 
Ongeveer 160 inwoners hebben hier één of meermaals gebruik van gemaakt. Ingediende reacties zijn 
beantwoord.  
 
Tijdens het openplanproces zijn er drie enquêtes gehouden onder de inwoners. Twee daarvan zijn 
uitgevoerd door dorpsbelangen onder de inwoners van het betreffende dorp; dorpsbelangen Harkstede 
en dorpsbelangen Meerstad. De derde enquête is uitgevoerd in opdracht van Bureau Meerstad, specifiek 
onder jongeren tussen 10 en 18 jaar in het plangebied Meerstad. De resultaten van alle enquêtes zijn in 
dit rapport opgenomen. 
 
Belangenvereniging MEER-dorpen heeft in de zomer van 2021 de dorpsvisie MEER-dorpen afgerond. 
Ook dit document als input gebruikt voor de totstandkoming van de Agenda voor de Toekomst. De 
dorpsvisie is te vinden op de website van MEER-dorpen. 
 
Behalve met inwoners en belangenverenigingen is er ook intensief samengewerkt met de gemeente 
Groningen en de gemeente Midden-Groningen, zowel met bestuurders als met inhoudelijke 
programmaleiders en specialisten. 
 

Vervolg 
Alle ontvangen reacties, opmerkingen, tips en resultaten zijn meegenomen als input in het proces van de 
totstandkoming van de Agenda voor de Toekomst en het bijbehorende wensbeeld.  
 
De colleges van B&W van de gemeente Groningen en de gemeente Midden-Groningen stellen de 
Agenda voor de Toekomst vast voor verdere uitwerking in planologie, financiën en fasering. Daarna wordt 
de gemeenteraden van beide gemeenten gevraagd datzelfde te doen. Voor college en gemeenteraad 
van Midden-Groningen geldt dat besluitvorming en uitwerking zich concentreren op Harkstede en directe 
omgeving. Na vaststelling in beide colleges van B&W wordt er een speciale editie van Meerstad Nieuws 
verspreid naar alle meer dan 3.500 inwoners in plangebied Meerstad. In de krant wordt het wensbeeld 
gepresenteerd en toegelicht.  
 
Na vaststelling door de raad worden de planologische procedures opgestart en wordt gestart met de 
uitwerking van deelplannen op basis van de Agenda voor de Toekomst. Veel opmerkingen en suggesties 
die we nu al hebben ontvangen zijn relevant voor de uitwerkingen. Die zullen we daar bij betrekken, 
evenals de eerder ontvangen reacties op bijvoorbeeld het Stedenbouwkundige Programma van Eisen 
voor de Eemskanaalzone. Bij de uitwerking van deelplannen en projecten zullen we ook de omgeving 
actief betrekken.  
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Leeswijzer 
In dit document is een overzicht te vinden van alle ontvangen reacties, opmerkingen, tips en resultaten 
die we hebben mogen ontvangen tijdens het doorlopen openplanproces. In hoofdstuk 2 is de 
terugkoppeling te vinden van de gehouden werksessies, zowel de werksessies met inwoners als die met 
jongeren. Hoofdstuk 3 bevat de impressies van de verschillende overlegtafels: Natuur & Landschap, 
Ondernemers en Recreatie & Toerisme. Ook een impressie van de gesprekken met de Fietsersbond en 
Toegankelijkheid 050 zijn opgenomen. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van de drie enquêtes die tijdens 
het openplanproces zijn gehouden en hoofdstuk 5 de ingestuurde reacties van individuele 
inwoners/belanghebbenden en de reacties namens belangenverenigingen en werkgroepen.  
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2. Terugkoppeling Werksessies 
Via werksessies zijn we in gesprek gegaan met de inwoners van het Meerstad plangebied. De huidige 
inwoners hebben veel kennis van het gebied die we goed kunnen gebruiken. Ook hebben ze zelf 
nagedacht over hun toekomstige woon- en leefomgeving. We hebben ook werksessies georganiseerd 
voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar om ook hun wensen en ideeën mee te kunnen nemen.  
 

2.1 Inwoners 
Om de werksessies voor de inwoners relevant te houden, zijn ze opgeknipt in twee groepen, voor twee 
gebieden. De ene groep was met inwoners van het gebied Middelbert, Engelbert en Meerstad en 
omgeving; in de andere groep zaten inwoners van het gebied Harkstede, Scharmer, Lageland en 
Meerstad en omgeving. Per gebied hebben we drie werksessies gehouden. 
 
Per groep hebben zo’n 50 mensen intensief meegedacht over de nieuwe opgave. Op basis van 
kaartmateriaal en referentiebeelden hebben we met verschillende invalshoeken laten zien hoe het gebied 
zich zou kunnen ontwikkelen. We begonnen iedere gespreksronde met een of meerdere concept-
plankaarten. Op basis van de reacties hierop hebben we een nieuwe concept-kaart gemaakt voor de 
volgende gespreksronde. Dit heeft na drie werksessies per groep geleid tot het wensbeeld. Het 
wensbeeld is teruggekoppeld aan de inwoners in een presentatie van de Agenda voor de Toekomst. 
 
Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland 
Werksessie 1: 14 december 2021 (online) 
Werksessie 2: 25 januari 2022 (online) 
Werksessie 3: 1 maart 2022 (fysiek) 
 
Meerstad | Engelbert | Middelbert 
Werksessie 1: 15 december 2021 (online) 
Werksessie 2: 26 januari 2022 (online) 
Werksessie 3: 2 maart 2022 (fysiek) 



Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1.  
Werksessie Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland – 14 december 2021

Op 14 en 15 december 2021 zijn tijdens de eerste online werksessies met de deelnemers van het totale plangebied drie mogelijke invalshoeken/kaarten 
besproken. Tijdens de werksessies heeft Martin Biewenga van West8 een uitgebreide toelichting gegeven op de diverse invalshoeken. Dit is opgenomen 
en terug te kijken op de website meerstad.eu/toekomst. De inbreng van inwoners op de avonden hebben wij samengevat in de onderstaande PDF. Het is 
aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken. 

We hebben ervoor gekozen om tijdens de werksessies met invalshoeken aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat er tussen die invalshoeken een keuze 
gemaakt moet worden. Het kan heel goed zijn dat onderdelen uit de verschillende invalshoeken uiteindelijk een plek krijgen in de voorkeursvariant, die 
het resultaat is van het hele participatieproces. De inbreng uit de werksessies (zie verderop) draagt dan ook bij aan de ontwikkeling van de 
voorkeursvariant. 

In de eerste sessie ging het in het gesprek met name over de woningbouw en voorzieningen en de manier waarop deze nieuwe ontwikkeling aansluiting 
kan vinden bij de bestaande dorpen en hoe ze hier de vruchten van kunnen plukken. We hebben de kaarten ook met dit doel voor ogen getekend. 
Onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer en groen komen in de volgende sessie aan de orde en zijn op deze kaarten grofmazig en schematisch 
weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en in de eerst volgende werksessie besproken worden. 
Het goed doorgronden van de kaarten is niet eenvoudig, daarom zullen wij de tekeningen voor de volgende werksessies verrijken met meer voorbeelden 
en een toelichting.

Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, 
gaan we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de 
ontwikkeling van het totale plangebied. 

Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst 
worden of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen). 
Vanwege het lopende gebiedsproces van de gemeente Groningen voor Lageland, hebben wij een aparte PDF met opmerkingen voor Lageland gemaakt. 

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Middelbert | Engelbert? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien.

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/


INVALSHOEK 1- GROENE BUFFER

1

LEGENDA:

woonvlek

landschapsvlek



Opmerkingen invalshoek 1VOORDELEN
- Je houdt het historisch lint intact.
- Draagt bij aan een aantrekkelijke (woon)omgeving. 
- Groene zone stimuleert wandelen/bewegen/sport/recreatie.
- Groene buffer geeft een landelijk gevoel.
- Werken met buffers is een goed idee, zoals ook in het masterplan was afgesproken.
- Mooi plan, invloed van Meerstad op centrum en kruispunt (verkeer) moet niet te groot worden. Dorps karakter behouden.
- Verbinding Zuidlaardermeer positief.
- Positief gevoel voor wat betreft de buffer. Laat ook het ‘plasdras-idee’ terug komen.

NADELEN
- Geen vaarverbinding met ‘stadshart’ Harkstede, jammer!
- In dit model heb je vanuit het dorp niet plezier van het Woldmeer hoe kunnen we het Woldmeer meer laten aansluiten bij het dorp?
- Lintbebouwing valt verderop aan de Hoofdweg weg.
- Er komen veel woningen, dat overvalt ons.
- Erg grote concentratie woningen in het Grunopark/ De Wierden.
- Fiets- en wandelroutes ontbreken door de aanleg van de vaarverbinding?

SUGGESTIES/IDEEEN
- 1 of 2 havens in Harkstede maken (zie de sterren op de kaart). 
- Graag een haven toevoegen zoals in model 3.
- Komt er een sluis? Is deze afsluitbaar en alleen te gebruiken door bewoners Harkstede? (= een wens)
- Wat betekent een vaarverbinding voor de overige verbindingen? Hoe gaat de vaarverbinding de overige verbindingen kruizen?
- Idee: Waterverbinding en haventje door groen richting Harkstede.- Idee: Waterverbinding van Woldmeer naar Borgmeren.
- Historisch lint in takt houden zonder dat je elkaar de rug toekeert.
- Waarom alle woningen bij Harkstede en niet hier bijvoorbeeld (zie nummer 1 op de kaart).
- Zorgen dat het lint in takt blijft!
- Waar komt precies de Zuidelijke ontsluitingsweg? Dat is relevant voor velen. 
- Hoe komen deze mensen (in de nieuwe woningen aan de andere kant van de groenstrook) bij voorzieningen zo?
- Verkeer temperen op huidige wegen.
- Wordt Grunostrand onderdeel van water?
- Groene zone meer doortrekken naar Gruno/De Wieren?
- Wat is het perspectief van het Grunopark?
- Hoe ziet de groene buffer er uit? Open of bos? Afwisselend?
- Hoe groot/breed is de buffer?
- Liever een bosrand dan woningen in het zicht, maar een buffer zou ook kunnen ontstaan in de vorm van een haventje (of 2 haventjes) een afwisseling van bos met schapenweitje of een watergang of iets dergelijks.
- Liever bomen dan woningen aan de horizon.
- Boerenlandschap behouden, afgewisseld met coulissen, combi oud & nieuw.
- Authentiek dorp behouden. Natuurlijke buffer biedt ook kansen.
- Bebossing, vrij liggende fietspaden in groene buffer en richting de stad. Niet langs drukke wegen. 
- Wordt het natuurgebied Harksteder Broeklanden ook verder uitgebreid naar de Hamweg?
- Aandacht blijven houden voor wijds uitzicht en groen vanaf Hoofdweg. Geen muren van bebouwing creëren.
- Waarom is het piloteneiland weg? Zeilboten kunnen er wel omheen zeilen.
- Belangrijk dat de Gemeente Groningen wel goed aangehaakt blijft.



INVALSHOEK 2 
NIEUW HARKSTEDE AAN HET WOLDMEER
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LEGENDA:

woonvlek

landschapsvlek



Opmerkingen invalshoek 2
VOORDELEN
- Dorp wordt betrokken bij het meer.
- Er is een waterverbinding met het dorp en Borgmeren.
- Groot oppervlakte om te zeilen.
- Haventje of verbinding (door groen) met Woldmeer positief, maar geen verbinding naar Borgmeren (want daar is het te schoon water).

NADELEN
- Woningen komen heel dichtbij Harkstede.
- Wel erg veel bebouwing erbij ten opzichte van huidig Harkstede. 
- Bewoners die in Noord wonen komen vol in de bebouwing.
- Lint blijft niet in stand.
- De nieuwe woningen liggen wel aan het water maar de watergangen zien niet heel breed. Ligging aan het water stelt dus niet veel voor.
- Groot nadeel: veel minder groen hier dan in model 1 lijkt het.
- Geen groene buffer en haven.

SUGGESTIES/IDEEEN
- Dit plan heeft kansen (haven) maar ook risico’s (bebouwing in de ‘achtertuin’).
- Wat voor woningtypes horen bij verdichting?
- Hoe verhouden dichtheid zich tot voorzieningen en waar maak je deze voorzieningen? Harkstede  en/of in de wierden? Verbindingen/identiteit tussen de gebieden wordt steeds ingewikkelder.
- Behoud openheid en weidsheid.
- Kunnen de woningen niet op andere plekken gebouwd worden en niet bij/in Harkstede?
- Meer woningen bouwen bij de sportvelden of achter de discotheek.
- Woningen bouwen achter Harkstede en niet aan het meer.
- Komt er hoog of laagbouw ten noorden van Harkstede?
- Waarom alle woningen bij Harkstede en niet hier bijvoorbeeld (richting Lageland)? (Zie 1 op de kaart).
- Zie voor mooi voorbeeld van nieuwbouw structuurvisie Harkstede 2002. Dit kan als voorbeeld dienen voor de nieuwbouw die straks komt.
- Nieuwbouw moet wel aansluiten bij bebouwing Harkstede (architectuur en schaal).
- Verder het meer in woningen bouwen, zodat het geheel ruimtelijker wordt. Eilanden in meer?
- Meer werken met ‘tongen’ (eilanden zoals in Meerstad) en water. Water nog meer richting het dorp brengen.
- Jammer dat het piloteneiland niet meer kan, waarom niet?
- Wat is de groenstrook van Harkstede naar het Woldmeer?
- Toezegging 800 meter groene buffer tussen Harkstede en Woldmeer?
- Hoe zit het met fasering ontsluitingsweg? In relatie tot Skaeve Huse.
- in de ‘kanalen’: Zorg dat je met klein bootje doorgang vindt, rondje kunt varen. Niet alleen schiereilanden. Plus denk aan beschutting om in te varen.
- Evenwicht in recreatie, geen ‘massa toerisme’ leefbaar houden en maken.
- Zijn dit alle opties die er zijn, geen andere opties?



INVALSHOEK 3 – HARKSTEDE AAN HET WOLDMEER

1

LEGENDA:

woonvlek

landschapsvlek



Opmerkingen invalshoek 3
VOORDELEN
- Water tot bijna aan de dorpskern.
- Aantrekkelijk, want het water is dichtbij het dorp.
- Groot voorstander van de haven.
- Meer levendigheid, doordat de haven dichtbij het hart van het dorp ligt.
- Haven is positief, maar iets meer naar west/links. Aansluiting is dan beter bij bestaande nieuwbouw.

NADELEN
- Landelijk karakter verandert. Bewoners profiteren hier weinig van.
- Lintbebouwing en zichtlijnen veranderen.
- Direct achter de huizen aan het lint komt nu een weg.
- We zien bijna geen meer en we zien huizen, geen uitzicht meer.
- Huizen dichtbij het bestaande lint.
- Te massief.
- Slecht plan > de woningen zijn nu ingeklemd tussen 2 wegen.
- Zorgen over verdichting, evenwicht in het type woningen. Huidig Meerstad is elite aan het water.
- Groene zone mist in dit scenario.

SUGGESTIES/IDEEEN
- Behoud openheid en weidsheid.
- Idee: Groenstrook ook hier tussen Hamweg en nieuwe woningen (zie pijl op de kaart bij ‘Aan meer’).
- Waarom hier geen woningen? (zie nummer 1 op de kaart)
- Kunnen de woningen niet meer het Woldmeer in?
- Idee: Hier (verder ten noorden van Harkstede) meer woningen om aantallen te halen/ verspreiden.
- Nieuwbouw moet wel aansluiten bij bebouwing Harkstede (architectuur en schaal).
- Model 1 heeft de voorkeur, maar dan met de haven van dit model.
- Is er wel zicht vanuit het dorp naar het water?
- Haven is wel positief, maar teveel woningen in het gebied.
- We zijn niet tegen een haven, maar hoe komt dit er ruimtelijk uit te zien en wat betekent dit voor Harkstede?
- Mooi dat het water naar het dorp komt, maar het dorp is wel ingesloten door huizen en wegen.
- Wat betekent het verschil in waterpeilen? Zorgen over vernatting.
- Graag mogelijk maken dat je een rondje Meerstad kunt (blijven) maken (wandelen en fietsen). Auto te gast.
- Benieuwd naar wat er in gebied rond Middelbert, Engelbert gaat gebeuren en de relatie daarmee.



Heeft u zelf nog opmerkingen, ideeën of vragen over de getoonde invalshoeken? Dan horen we dat natuurlijk graag.

U kunt hiervoor terecht op onze website meerstad.eu/toekomst. Daar vindt u een formulier dat u in kunt vullen en naar ons toe kunt sturen.

Liever via e-mail? Ook dat kan. Stuur uw opmerking, vraag of idee dan naar info@meerstad.eu

Alvast bedankt!

https://toekomstmeerstad.eu/
mailto:info@meerstad.eu


Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1.  - Werksessie Lageland – 14 december 2021

Op 14 en 15 december 2021 zijn tijdens de eerste online werksessies met de deelnemers van het totale plangebied drie mogelijke invalshoeken/kaarten 
besproken. Tijdens de werksessies heeft Martin Biewenga van West8 een uitgebreide toelichting gegeven op de diverse invalshoeken. Dit is opgenomen 
en terug te kijken op de website meerstad.eu/toekomst. De inbreng van inwoners op de avonden hebben wij samengevat in de onderstaande PDF. Het is 
aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken. 

We hebben ervoor gekozen om tijdens de werksessies met invalshoeken aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat er tussen die invalshoeken een keuze 
gemaakt moet worden. Het kan heel goed zijn dat onderdelen uit de verschillende invalshoeken uiteindelijk een plek krijgen in de voorkeursvariant, die 
het resultaat is van het hele participatieproces. De inbreng uit de werksessies (zie verderop) draagt dan ook bij aan de ontwikkeling van de 
voorkeursvariant. 

In de eerste sessie ging het in het gesprek met name over de woningbouw en voorzieningen en de manier waarop deze nieuwe ontwikkeling aansluiting 
kan vinden bij de bestaande dorpen en hoe ze hier de vruchten van kunnen plukken. We hebben de kaarten ook met dit doel voor ogen getekend. 
Onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer en groen komen in de volgende sessie aan de orde en zijn op deze kaarten grofmazig en schematisch 
weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en in de eerst volgende werksessie besproken worden. 
Het goed doorgronden van de kaarten is niet eenvoudig, daarom zullen wij de tekeningen voor de volgende werksessies verrijken met meer voorbeelden 
en een toelichting.

Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, 
gaan we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de 
ontwikkeling van het totale plangebied. 

Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst 
worden of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen). Vanwege het lopende gebiedsproces van de gemeente Groningen voor Lageland, hebben wij deze aparte PDF met opmerkingen voor 
Lageland gemaakt. We hebben in de eerste sessie Lageland de bijgaande invalshoek besproken. De PDF met de opbrengst van Meerstad | Harkstede | 
Scharmer is ook te vinden op de website.

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Middelbert | Engelbert? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien.

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
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Opmerkingen Lageland
VOORDELEN

- Ruimte voor natuur (zie nummer 1 op de kaart).
- Brug over het Slochterdiep (geen autoverkeer).
- Groenzone langs het Slochterdiep, beperkt recreatie.
- Bouwen op de historische locaties langs het Slochterdiep, daarmee ruimte voor groene zone.

NADELEN

- Groen zone als recreatiegebied kan aantrekkende werking hebben waardoor het te druk wordt.
- Teveel woningen in het gebied (100-300 is niet ‘weinig’).

SUGGESTIES/IDEEEN

Het proces overvalt ons, gaan we nu alles opnieuw bedenken?
We snappen dat er eventueel nieuw wordt gebouwd op plekken waar gesloopt is. Dat het programma wijzigt, snappen we ook, maar we verwachten wel dat de 
gesprekspartner zeggenschap heeft.
Het gevoel hebben dat je met een volwaardig gesprekspartner spreekt, daar steek je je tijd en moeite in.
Waar komen die woning precies en hoeveel? (nummer 4 op de kaart).
Er is ooit aangegeven dat bouwen hier niet kan – geen  ontsluiting, geen internetverbinding, geen voorzieningen. Hoezo kan dat nu ineens wel? (zie ster op de 
kaart).
Kan er een verbinding komen met het Slochterdiep? Het meer lag er in eerdere tekening tegenaan. Woldmeer – Lageland is door verschillen in waterpeil niet 
mogelijk. Wat zijn de mogelijkheden in de vorm van een sluis? (zie pijl op de kaart).
Afwateringssluis is een bottlenek. De afwateringssluis die er nu zit zorgt ervoor dat deze groenstrook niet helemaal door kan lopen.
Geen ommetje over de dijk – dit is privéterrein (zie nummer 2 op de kaart).
Eerder vanuit Slochterdiep het meer op kunnen (zie pijl op de kaart).
De groenzone moet niet dienen als recreatief gebied voor inwoners van Meerstad (zie nummer 4 op de kaart).
Groenzone langs slochterdiep zo groen mogelijk, geen voorzieningen die mensen aantrekken voor recreatie (zie nummer 4 op de kaart).
Fiets- of autoroute? – geen autoverkeer. Brug over Slochterdiep lang gekoesterde wens (zie nummer 3 op de kaart).



Heeft u zelf nog opmerkingen, ideeën of vragen over de getoonde invalshoeken? Dan horen we dat natuurlijk graag.

U kunt hiervoor terecht op onze website meerstad.eu/toekomst. Daar vindt u een formulier dat u in kunt vullen en 
naar ons toe kunt sturen.

Liever via e-mail? Ook dat kan. Stuur uw opmerking, vraag of idee dan naar info@meerstad.eu

Alvast bedankt!

https://toekomstmeerstad.eu/
mailto:info@meerstad.eu


Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1. – werksessie Meerstad | Middelbert | Engelbert – 15 december 2021

Op 14 en 15 december 2021 zijn tijdens de eerste online werksessies met de deelnemers van het totale plangebied drie mogelijke invalshoeken/kaarten besproken. Tijdens de 
werksessies heeft Martin Biewenga van West8 een uitgebreide toelichting gegeven op de diverse invalshoeken. Dit is opgenomen en terug te kijken op de website 
meerstad.eu/toekomst. De inbreng van inwoners op de avonden hebben wij samengevat in de onderstaande PDF. Het is aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga 
voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken. 

We hebben ervoor gekozen om tijdens de werksessies met invalshoeken aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat er tussen die invalshoeken een keuze gemaakt moet worden. 
Het kan heel goed zijn dat onderdelen uit de verschillende invalshoeken uiteindelijk een plek krijgen in de voorkeursvariant, die het resultaat is van het hele participatieproces. De
inbreng uit de werksessies (zie verderop) draagt dan ook bij aan de ontwikkeling van de voorkeursvariant. 

In de eerste sessie ging het in het gesprek met name over de woningbouw en voorzieningen en de manier waarop deze nieuwe ontwikkeling aansluiting kan vinden bij de 
bestaande dorpen en hoe ze hier de vruchten van kunnen plukken. We hebben de kaarten ook met dit doel voor ogen getekend. Onderwerpen zoals bijvoorbeeld verkeer en groen 
komen in de volgende sessie aan de orde en zijn op deze kaarten grofmazig en schematisch weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend 
wijzigen en in de eerst volgende werksessie besproken worden. Het goed doorgronden van de kaarten is niet eenvoudig, daarom zullen wij de tekeningen voor de volgende 
werksessies verrijken met meer voorbeelden en een toelichting.

Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, gaan we combineren in de 
uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de ontwikkeling van het totale plangebied. 

Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden of plannen haalbaar, 
uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van eigendommen). 

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien.

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/


• CONSOLIDATIE LANDSCHAP
• GROEI VAN DE DORPEN
• OPEN ZICHTEN
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Opmerkingen invalshoek 1
VOORDELEN
In de basis verandert de opzet van het gebied niet
Groene zone om huidige bebouwing is positief
Af en toe is er een vergezicht, wel vooral voor nieuwe bewoners. 
Beetje groei van lint kan, maar niet te hoge dichtheid voor bijvoorbeeld ouderen en jongeren.

NADELEN
Instandhouding lint kan op deze manier niet, het lint verdwijnt door dit plan
Verdikking lint, lint slibt dicht 
Op paar plekken linten verdichten is oké (10 is al veel voor Middelbert), maar niet zoveel als hier. 
Zolang de ontwikkeling het lint versterkt, zou het kunnen
Behoefte aan woningen voor ouderen past niet in dit model. 
Uitbreidingen dorpen met 900 woningen is te fors. Dorpse karakter verdwijnt.
Gevoelsmatig nu dat hier nu vooral hoogbouw komt
Bebouwing achter Klein Harkstede? Dit zou open blijven. Uitbreiding liever aan Meerstad kant.

Bestaande bewoners hebben  geen open zicht.
Geen doorzichten, als er bossen komen dan belemmeren die het zicht
Consolidatie is niet mogelijk, geen doorzichten linten

Verkeersdruk aan de Hoofdweg neemt toe, hoe gaan we hiermee om?
Deze groei zorgt voor teveel verkeer op de linten

Weinig verbinding, daarom geen meerwaarde in dit plan. 

Niet mooi om hier (Grunopark/De Wieren) helemaal dicht/vol te bouwen.



Opmerkingen invalshoek 1
OPMERKINGEN EN IDEEEN 
Verdichting in Eemskanaalzone, nog meer woningen zou kunnen. Let  dan wel op dat het geen blok in het landschap wordt. Zoek dan verbinding naar 
de stad.
Kan deze grens evt. opschuiven in het groen? Dan kunnen er meer woningen in de Eemskanaalzone (zie nummer 2 in de kaart)
Dit was toch boswonen? Zou open blijven op natuurlijke manier (zie nummer 1 op de kaart).
Hoe zien de woningen achter en om de linten er dan uit? Zone rond nieuwe ontsluitingsweg is vrij massief. De oplossing wordt niet verspreid.

Waarom hier open gedeelte? Hier hebben huidige bewoners geen profijt van. Betere optie: doorzicht Eemskanaalzone (zie nummer 3 in de kaart) 
De nieuwe woningen met name buiten de bestaande linten clusteren. Wel beperkte uitbrieding dorpen maar voor specifieker doelgroepen zoals 
ouderen, starters uit het dorp.
Uitzicht Engelmeerpad handhaven.

Er ligt een kans om iets toe te voegen aan het huidige landschap. Bijv. extra natuurelementen, fietspaden of wandelpaden
Maak een mooi ommetje om de Middelberterplas

Let op verkeer! Dat kan de weg nu niet aan (zie nummer 4 in de kaart) 
Let op toename verkeer door toename woningen. Lintdorpen ontzien qua verkeersdruk,

Bedrijven: meer concentreren langs de A7. Afschermen van de A7. Niet midden in de woonwijken. Bijvoorbeeld kantorenpark hoeft niet in de 
woonwijk.
Bedrijventerreinen zijn teveel verbonden met de linten en toekomstige woningen.
Tip: bedrijven die zich vestigen moeten bijvoorbeeld volledig uit hout bestaan. En/of met energie te maken hebben
Bedrijven positioneren richting de A7.
Bedrijven langs de A7 met geluidsschermen tussen de dorpen of met bomen.
Bedrijven direct aan de A7 direct onder tunnel bij Roode Haan.

A7: geluidsoverlast, wordt dit meegenomen in ontwerp (normen)?
Langs Borgsloot ligt gasleiding, moet daar niet iets mee gebeuren?.
Wat gebeurt er met de hoogspanningsleidingen?
Idee: Landmark/ hoogbouw bij P+R



• VERBOSSEN LANDSCHAP
• GROEI LANGS HOOFDWEG
• CONSOLIDATIE DORPEN

INVALSHOEK 2
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Opmerkingen invalshoek 2
VOORDELEN
Combinatie bewoning + groen en de plassen zijn verbindend. 
Afwisselend groen landschap, veel groen 
Positief is dat het groen de Middelberterplas en Engelberterplas verbindt. Je kunt er een mooi afwisselend groen landschap van maken 
Verbossen, ecologische verbinding Kardinge en de overige gebieden om Groningen. Behoud Driebondsbos.
Groen is tussen bestaand en nieuw.
Bos langs de A7.

Enthousiast over deze invalshoek. Bestaande woningen worden op een fraaie manier geïsoleerd. Interessante invalshoek, groene buffer tussen stad en Meerstad en linten 
vergroenen.
Deze invalshoek sluit mooi aan bij wensen van bewoners 
Woonclusters (huidig en nieuw) krijgen meer kwaliteit door groene omzoming.
Mooi dat de woningen meer verdeeld worden over het gebied.
Toekomstige woningen in oase van groen
Toekomstige woningen profiteren. 
Bewoning richting Meerstad
Enthousiast over locatie woningen, ook vanwege meer aansluiting met Harkstede

Interessant hoe het water wordt toegevoegd. Hoofdweg gaat meer op in het totaal
Nieuwe waterloop

Ruimte voor uitbreiding sportvereniging.
Locatie bedrijventerrein is goed

NADELEN
Lintbebouwing van de Hoofdweg is weg. Beloftes worden op deze manier niet nagekomen.
Woningenblok tegenover Hoofdweg lijkt massief, verandert open karakter.
Dichtheid wordt hoger.
Verstevigen (inbreeding) van de linten, maar niet volbouwen!

Het is hier geen bosrijk gebied, waarom bos? Dubbel gevoel.



Opmerkingen invalshoek 2
OPMERKINGEN/IDEEEN

Nat laagveenbos is aantrekkelijk. Gestrooide bomen is fraai.  Geen eikenbos of massief bos. Groen is goed als speci tussen bestaand en nieuw. Groene verbinder met veel kwaliteit.

Bos positief, maar let op evt. geluidsoverlast door productiebos. 

Bebossing mooi, maar zorg dat je de weidsheid niet kwijtraakt rondom Woldmeer. Dit moet beiden een plek hebben

Kans voor bos als geluidsbarrière vanaf A7 

Geluidniveau hier al gedempt + CO2 probleem opgelost door bebossing.

Driebondsbos verbinden met ander groen. 

Verbossen, ecologische verbinding Kardinge en de overige gebieden om Groningen. Behoud Driebondsbos.

Kan er een stuk groen bij Borgsloot langs? 

Wat gebeurt er met de andere kant van de Borgsloot (kant van de Hoofdweg)? Komen er nog stukken gras?

Let op huidige open landschap, langs linten geen bomen/ open houden.

Let op biodiversiteit bij de aanplant van het bos, plant verschillende soorten bomen en kies voor inheemse boomsoorten.

In Euvelgunne ligt de Hunzezone. Deze natuur graag koppelen met de natuur in dit gebied waaronder koppeling met de waterloop en de overige natuur daar (zie pijl op de kaart).

Randen Borgsloot was wonen in het bos. Kan dat nog?

Langs de A7 nog ruimte voor woningen?

Zuidkant Olgerweg nog ruimte voor meer woningen?

Zorg dat je linten behoud met groen er omheen. 

Bij Gruno/ De Wierden wel de hoogte in met bouwen, om juist dan daarnaast groen in stand te houden. 

Eigenheid van de dorpen behouden

Let op verkeersafwikkeling Hoofdweg.

Meer vaarten positief, maar let op bij nieuw water op waterstanden! Kan het wel zonder heel veel sluizen en heel veel geld? 

En kan het wel een vaarverbinding worden naar omliggende meren? 

Of is het geen recreatie maar natuurontwikkeling? Varen heeft voorkeur.

Wat is de gedachte achter de kanaaltjes? Varen in het gebied?

Hoe zit het met vernatten (gedeeltelijk verhogen waterpeil) irt global warming en risico op insecten?

Bij koppeling meren denk aan behoud waterkwaliteit Woldmeer.

Waarom komen de bedrijventerreinen zo dicht naar linten?

Zou het geen combi wonen/werken worden in de toekomst ipv aparte terreinen? Nee: 40 ha is puur bedrijventerrein, daarnaast combi wonen/werken/ voorzieningen in woongebieden.



• VERNATTEN LANDSCHAP
• STADSLANDSCHAP
• GROEI LANGS HOOFDWEG
• CONSOLIDATIE DORPEN
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Opmerkingen invalshoek 3
VOORDELEN
1/3 wonen, 1/3 water, 1/3 natuur. Principe lijkt in dit model het best gehandhaafd.
Clusteren van woningen, veel groen.
Wonen clusteren en groen/blauw omzomen goede oplossing. Net als invalshoek 2.

Bebouwing is minder indringend, komt minder op de linten af.
Bebouwing is een voordeel. Lintvorm positief.
Open plekken en zichtlijnen.
Weidsheid wel mooi hier.

Hier liggen de bedrijventerreinen goed. Integreren met landschap.

Voor ecologie is dit model meest interessant.
Geweldig om te vernatten - vanuit klimaat opzicht. 
Bosstrook als ecologische verbinding positief.

NADELEN
Woningen zijn steeds meer over eilanden verspreid. 
Bebouwing begint in lint Middelbert, blijft niks over. Linkerkant. Waarom tunnel als lint sowieso niet zichtbaar is. 
Zelfde opmerking als hierboven voor lint aan Hoofdweg, blijft ook niet intact.
Woningbouw naast A7 lijkt ons ongewenst voor bewoners

Maak mij zorgen over de huizen die er staan. Is erg nat, hoef je niet meer voor te doen. Hoog risico bestaande woningen.
Kwetsbaar i.v.m. water.
Verhogen van waterpeil is vrij kwetsbaar. Water is meer scheidend dan verbindend. Groen is meer verbindend en scheidend. Nu 
versplintert landschap.

Dit model is vanuit geluidswering minder aantrekkelijk. Water draagt geluid.
Wordt geluid A7 niet extra versterkt door water?



Opmerkingen invalshoek 3
OPMERKINGEN

Landschap van Roegwold is aantrekkelijk, maar dat past hier toch niet bij dit uitloopgebied van de stad? Is dit haalbaar?
Is dit realistisch? Is nu al bijzonder nat op verschillende terreinen. Liever niet nog meer water.
Indruk dat dit zal gaan lijken op Onlanden > klopt dit? Dit heeft ook weer een nadeel/zorgen (muggen, fundering etc). 
Grote zorg: Is vernatting wel verstandig? Mogelijke risico’s irt huidige woningen te groot. Bezint eer gij begint. 
Algemeen: waterstanden zijn spannend en vergen veel studie. Is dit realistisch?

Bedrijvigheid prima hier, als het er dan toch moet komen. Maar dan wel groen ingepakt (zie nummer 1 op de kaart)
Hebben we deze extra bedrijventerreinen wel nodig?
Idee: locatie voor bedrijven hier? Je wilt daar toch niet wonen (zie nummer 2 op de kaart).

Plak Eemskanaalzone niet aan het lint. Dus combineer dit model met model 2, dat lint wel zelfstandig blijft.
Aan de A7 is meer plek om solitair te bouwen en daardoor kun je andere bouwvlekken verdunnen
Plaatje ziet er goed uit, maar als je het als stadslandschap typeert > hoe stedelijk is dit plaatje dan nu? Wordt dit nu een verpakt 
gebied?

Liefst een combinatie tussen invalshoek 2 en 3. Hier ligt massief gedeelte heel mooi. Goed organisch is opgelost (woningen in het 
midden). 
Qua woningen en bedrijven mooie verdeling, alleen dan in invalshoek 2.
Dit ontwerp is minder mooi dan het 2e model - Weidsheid wel mooi hier.
Combinatie invalshoek 2 en 3 lijkt goed alternatief, open, water én bos.

Waarom een zuidelijke ontsluitingsweg? Vanuit belangenvereniging om gevraagd i.v.m. sluipverkeer en nodig om Hoofdweg te 
ontlasten
Maak ontsluitingen naar Harkstede beter zodat de voorzieningen versterkt worden i.p.v. nieuwe voorzieningen toevoegen. 

Nieuwe voorzieningen mogen niet ten koste gaan van bestaande.



Opmerkingen van toepassing op alle invalshoeken
Voorop lopen bij duurzaam woningbouw zowel qua energieverbruik als bouwmaterialen. 
Laat dit bijv. het eerste betonvrije woningbouw project in NL worden?
Natuurinclusief bouwen.
Bouw met natuurlijke spaces en niet hoger dan 4 verdiepingen om de binding met elkaar te houden. Vanaf industrieterrein, deze kunnen dan vanaf water een dijk beginnen (Art wall woning).

Aandacht voor infrastructuur. Middelbert en Engelbert moeten ontzien worden qua verkeersdruk als gevolg van de extra woningen.

Moeilijk om direct een oordeel over te geven (aan de 3 modellen) als leek zijnde.
Behoefte aan sfeerbeelden. 

Sportrecreatie: mensen uit de stad willen graag bij Meerstad  omgeving sporten. Waarom, terwijl Kardinge dichtbij is? > waar worden deze kleinschalige verenigingen gesitueerd bij groei van dit gebied 
(dorpse samenhang, kleinere settings)? Hubs spreiden.
Voorzieningen ook gewenst op de hoek van de straat (bakker, slager etc.).

Hoe pakt deze groei uit voor de huidige bewoners (impact). Je gunt nieuwe bewoners zelfde kansen als huidige bewoners om elkaar te ontmoeten/ontwikkelen (diversiteit) / gemixt bouwen.
Maak een mix van bewoners (ouderen, jongeren, mensen met beperking, gezinnen, alleenstaanden etc.). Dat mensen zich veilig voelen.
Bouw ook meer sociale woningen aan het Woldmeer.
Meer variatie in woningsementen, o.a. levensloopsbestendig, familiewoningen, starters.

Bestaande karakteristieke boerderijen passen nu heel erg bij huidige beeld/sfeer van dorpen (karakter). Mooi om hier ontmoetingsplekken (dat wordt nu gemist) van te maken en deze sferen te 
behouden.
Ontmoeting in Middelbert > hangt er vanaf wat er met het lint gebeurt. Volume wat een dorpskern kan hebben, dorp heeft daar zelf geen baat bij.
Trots op cultuurhistorie (Middelbert). Boerderijen in stand houden. 
Eigenheid van de dorpen behouden/ in stand houden van de lintdorpen
Concentraties natuur en concentraties bebouwing = robuuster

Natuur en groen heel belangrijk in dit gebied (kijk bv naar Lewenborg als inspiratie) > goede structuur van groene leefomgeving.
Natte veen natuurlijk laten ontwikkelen. Dus geen kunstmatig stuk natuur. Dat is de mooiste natuur.
Pas op dat je het lint niet kwijtraak door er direct nieuwbouw tegenaan te bouwen (zet er groen tussen).
Wordt groot meer, denk goed over inrichting meer na. Zorg dat er geen kans is voor golfslag, let op oeverbescherming.
Toevoegen van recreatieve voorzieningen, eenvoudige wandelroutes,  spannende/ uitdagende ommetjes (niet alles hoeft bestraat) en bankjes op mooie plekken. 
Idee: breng vee in het landschap.

Bij bedrijventerreinen ook zorgen voor veel groen.



Heeft u zelf nog opmerkingen, ideeën of vragen over de getoonde invalshoeken? Dan horen we dat natuurlijk graag.

U kunt hiervoor terecht op onze website meerstad.eu/toekomst. Daar vindt u een formulier dat u in kunt vullen en naar ons toe kunt sturen.

Liever via e-mail? Ook dat kan. Stuur uw opmerking, vraag of idee dan naar info@meerstad.eu

Alvast bedankt!

https://toekomstmeerstad.eu/
mailto:info@meerstad.eu
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Op dinsdag 25 en woensdag 26 januari zijn tijdens de tweede serie werksessies nieuwe concept-kaartbeelden van het totale plangebied gepresenteerd.  
De inbreng van de eerste werksessies is hierin zo goed mogelijk verwerkt. Martin Biewenga van West8 heeft een toelichting gegeven op de nieuwe 
concept-kaartbeelden. Deze is opgenomen en terug te kijken op de website meerstad.eu/toekomst.  Na de toelichting hebben de deelnemers in kleinere 
groepen aan de hand van vragen de kaartbeelden besproken. De inbreng de deelnemers aan de tweede werksessie hebben wij samengevat in de 
onderstaande PDF. Het is aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken.  
  
In deze tweede sessie ging het in het gesprek met name over de groenstrook tussen de huidige en nieuwe bebouwing bij Harkstede, de nieuwe 
woonvlekken en de zuidelijke ontsluitingsweg. We hebben de concept-kaartenbeelden ook met dit doel voor ogen getekend. De vlekken voor deze 
gebieden zijn op de kaarten grofmazig en schematisch weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en 
in de eerst volgende werksessie besproken worden.  
  
Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, gaan 
we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de ontwikkeling 
van het totale plangebied. De verslagen van deze sessies zijn ook terug te vinden op de website meerstad.eu/toekomst . 
  
Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden 
of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen). Vanwege het lopende gebiedsproces van de gemeente Groningen voor Lageland, hebben wij een aparte PDF met opmerkingen voor 
Lageland gemaakt. De PDF met de opbrengst van Lageland is ook te vinden op de website. 
  

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Middelbert | Engelbert? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien. 

 

 

 

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
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Korte samenvatting  
 

Groen 

Deelnemers zien bij Harkstede graag een bredere groenstrook tussen huidige en nieuwe bebouwing. De nieuwe tekening komt onvoldoende tegemoet aan 

die wens. De groenstrook kan met name bij het centrum van Harkstede een plek voor ontmoeting, cultuur of sport worden. Hoe verder van het centrum, 

hoe meer ruimte voor rust en natuur. De groenstrook kent een variatie in beplanting en loopt bij voorkeur door tot aan de Hamweg. Begin liefst zo snel 

mogelijk met het aanplanten van het groen.  

Kansen 

Meer inwoners biedt de kans het centrum te verlevendigen, het winkel- en horeca aanbod te vergroten en een aanvullend aanbod (sport-) voorzieningen te 

maken. Het aanbod moet bij het dorp passen en er moet voldoende parkeergelegenheid zijn. Deelnemers vragen of de waterskibaan terug kan komen als 

deze bij Grunopark niet kan blijven. Op het Haventje bij Harkstede werd enthousiast gereageerd. Dat kan een mooie aanvulling op het dorp worden en het 

centrum aantrekkelijker maken. Sommige deelnemers vragen zich af of de Haven niet beter op een andere plek kan komen te liggen. 

Woningen 

Wat woningaanbod betreft is de wens te variëren. Woningen voor starters, senioren en sociale huurwoningen worden veel genoemd. De woningen zouden 

ook wel wat meer verspreid mogen worden. Houd ook bij de plannen voor Grunopark/De Wierden rekening met de bestaande bebouwing.  

Verkeer 

De nieuwe ontsluitingsweg die nodig voor verkeer uit de nieuwbouw bij Harkstede en uit toekomstig Grunopark/De Wierden roept veel vragen op. 

Omwonenden willen erg graag snel meer duidelijkheid over het soort weg en de ligging ervan. Er worden ook alternatieve routes aangedragen. Grijp de 

ontwikkeling aan om een mooi fietsnetwerk te maken met een rondje meer en pak bestaande onveilige of onprettige fietspaden dan ook meteen aan.  

 

Water 

De nieuwe watergangen in het gebied spreken aan. De meningen over een vaarverbinding tussen Woldmeer en Zuidlaardermeer via de Borgmeren zijn 

verdeeld.  
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Gedetailleerde uitwerking >> 

 

Groenstrook tussen huidige en nieuwe bebouwing bij Harkstede 
 
Suggesties/ideeën/vragen 

• De groenstrook zoals die nu in de tekening staat, herkennen we niet uit de vorige werksessie 

• Er is teleurstelling over de nieuwe tekening t.a.v. de eerste werksessie die we hebben gehad. Het gevoel leeft dat er niks is gedaan met de 
opmerkingen die toen zijn gemaakt. Worden we wel serieus worden genomen en geldt onze stem wel echt? Het gaat daarbij met name om de 
groenstrook en hoe die nu op de tekening staat. Die is te smal en te weinig groen. 

• De groenbuffer wordt gemist op de kaart. Teleurstellend dat dit een smalle groene streep is geworden, daarmee komt de groenbuffer niet tot z’n 
recht. Het kaartje van de vorige sessie gaf een beter beeld van de groenbuffer 

• Positief over de nieuwe tekening, want het lint wordt bewaard en het nieuwe en oude gedeelte van Harkstede keren elkaar de rug niet toe. 

• We vinden de tekening die nu voorligt te ver weg van de kaart van het Masterplan uit 2005. We zien onze input van de vorige keer niet terug. 

• Maak er een stevige strook van. Veel tuinen zijn al 200 meter. Denk aan 800-1200 meter 

• De groenstrook zou wat ons betreft minimaal 1.000 meter moeten zijn en ook achter de Hamweg moeten liggen. Vanaf de rooilijn van de Hoofdweg 

met veel recreatie en groen waardoor herten en dieren veel ruimte krijgen. Geef ook water de ruimte. 

• Groene buffer moet een ondergrens van minimaal 300 meter hebben.  

• De buffer zou 600 tot 800 meter breed moeten zijn, misschien zelfs 1000 m.  

• De groenstrook moet doorlopen tot langs de Hamweg en tot aan het Slochterdiep 

• Ook zou volgens sommigen de groenbuffer door moeten lopen ter hoogte van de kern van Harkstede. 

• De groenstrook moet voldoende body hebben om een groenstrook te zijn. 

• Mooi als er wel hier en daar doorzichten zijn 

• Zichtlijnen en weidsheid behouden. Ook zicht op het Woldmeer 

• Graag afwisselende beplanting/bebossing 

• Struwelen toevoegen aan de groenstrook. 

• Ruimte voor de natuur/dieren. Maak er een groene ecologische zone van  

• Er is veel wild in de omgeving (reeën, hazen etc.) die ook door de buffer moeten kunnen bewegen. 



 
 

Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1.  – Tweede werksessie Meerstad | Harkstede | Scharmer – 25 januari 2022 

4 
 

• Kunnen we in de groenstrook wandelpaden toevoegen met wilde bloemen en natuur? 

• Wandelroutes door groenzone moeten spannend en afwisselend. Geen betonpaden maar mag ook een pad door het gras zijn. Maak een charmant 
gedifferentieerd gebied.  

• Onderzoek of er wandelpaden over privélanderijen gemaakt kunnen worden (Zie voorbeeld Ommelanden). 

• De groene buffer moet autovrij blijven.  

• Mogelijk een waterloopje in de groenstrook, met mogelijkheden om te kanoën.  

• Er is behoefte aan ruiterpaden. 

• Speelplekken voor de jeugd wordt ook genoemd als mogelijke invulling. 

• De strook hoeft niet overal even breed te zijn, dat mag wel wat speelser en natuurlijker 

• Kan Midden-Groningen niet een groenstrook aanleggen op eigen grondgebied?  

• De groenstrook moet de ontmoeting bevorderen tussen inwoners van ‘Nieuw Harkstede’ en de oorspronkelijke bewoners van het dorp. 

• Nabij het centrum is in de groenstrook ruimte voor meer activiteiten, recreatie, sporten en cultuur. Hoe verder van het centrum, hoe meer natuur  

• Kunnen we het groen al laten beginnen in het centrum van Harkstede als cultureel begin, dus met terrassen en mogelijkheden voor kleinschalige 

evenementen en dat uit laten monden in een brede groenstrook met meer recreatie en natuur? 

• Beeld van de groenstrook is een afwisseling van open en bosrijk gebied met daarin sportaanleidingen, ruiterpaden, kinderboerderij/ hertenkamp.  

• De groen buffer moet een vibe á la Vondelpark/ Noorderplantsoen krijgen. Ruimte voor groen maar ook sport, cultuur (muziekkoepel). 
Functionaliteiten combineren. 

• De voorgestelde invulling van de buffer in de presentatie (bomen, recreatief landschap, dorpstuinen) zijn allemaal aantrekkelijke opties, maar dit 
is meer een punt van uitwerking en in deze fase niet zo relevant. 

• Ga snel met het ontwikkelen van het groene deel bezig. Bomen hebben tijd nodig om te groeien. Doe dit nog voor de andere ontwikkelingen aan.  

We willen niet lang in een bouwput zitten. Dus start met de groenontwikkeling. Dan zijn de eerste contouren al duidelijk en weten we wat er gaat 

komen. 

• Ontwikkel de groenstrook voor dat de huizen er staan/ er mensen wonen. Het duurt even voordat het groen ook echt wat is.  

• Gepleit wordt voor snelle start van de aanleg van de groenbuffer, zodat bomen al volwassen zijn voordat met de bouw wordt begonnen.  
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Kansen voor Harkstede en Meerstad 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Kunnen we het hertenkamp uit het centrum van Harkstede halen? Dan een nieuwe invulling geven aan die plek en het hertenkamp vestigen in de 

nog aan te leggen groenstrook. 

• De komst van nieuwe woningen zorgt voor meer draagvlak voor voorzieningen. Mooi als er bijvoorbeeld een leuke winkelstraat zou komen. 

• Pak de kern van Harkstede aan zodat het een echte en aantrekkelijke kern wordt met meer winkels en horeca 

• Het gebied maakt een positieve waardeontwikkeling door en het biedt kansen om het centrum van Harkstede te versterken.  

• Zou mooi zijn als er een nieuwe plek komt voor de markt zodat die kan groeien. Maak dan wel een goede verbinding met het centrum zodat je 

elkaar versterkt 

• Winkels, sportvoorzieningen en scholen kunnen profiteren van de komst van nieuwe inwoners, maar door sommigen wordt dit niet als wenselijk 

gezien; het dorpskarakter moet behouden blijven. 

• Laat bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel onderzoek doen naar kansen en mogelijkheden voor mkb 

• Kansen voor nieuw aanbod, bijvoorbeeld een sportschool  

• Er mist een basketbalvereniging in Meerstad. Veel kinderen uit Meerstad bij de basketbalvereniging in Haren omdat dit niet in Meerstad is. 

• Versterk waar het kan huidige (sport)voorzieningen en hol ze niet uit. Ondersteun waar nodig financieel zodat ze de groei op kunnen vangen.  

• Zorg dat gymzalen en sportvelden voldoen aan eisen om er ook wedstrijden te kunnen spelen. 

• Voor wat betreft voorzieningen probeer elkaar (Meerstad-Harkstede) aan te vullen en niet te beconcurreren. 

• Zorg voor tijdige realisatie van speeltuintjes en kinderopvang. In Meerstad worden speeltuintjes te laat aangelegd en is er te weinig ruimte voor 
kinderopvang. Kinderen moeten nu naar Beijum omdat er in Meerstad geen plek is. 

• Mist een bedrijf dat elektrische bootjes verhuurd. Niet iedereen heeft een bootje maar wil misschien wel een keer varen. Is een mooie aanvulling 
op de voorzieningen.   

• Een natuurkamping is een leuke toevoeging aan de voorzieningen. 

• Verder biedt Meerstad kansen voor snel internet in het buitengebied, de veiligheid van de Hoofdstraat kan verbeterd worden en er komen wellicht 
dan meer speelplekken voor de jeugd.  

• Harkstede kan zeker profiteren van de recreatieve ontwikkeling in Meerstad. Maar er wordt ook bij gezegd dat niet onderschat moet worden dat er 
recreatieve druk gaat ontstaan, vergelijkbaar als het Paterswoldsemeer.  

• Nagezonden door een deelnemer: Wat is de recreatieve verwachting van de Stad van het Woldmeer? Paterswolde meer heeft veel meer horeca. 
Het lijkt dat Woldmeer een meer sportievere recreatieve bestemming krijgt. Strandjes maximale capaciteit was afgelopen jaar op sommige dagen 
al bijna gehaald en moet wel rekening mee gehouden worden. 
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• Zorg voor een strand van voldoende maat in de omgeving van Harkstede Er zou een strand bij Borgmeren komen maar dat is niet gebeurd. Strand 
hoeft niet perse zand te zijn, zolang er maar voldoende ruimte is om het water in te gaan en te verblijven. 

• Let op: leuke dingen trekken mensen aan die mogelijk ook met de auto komen. Zorg dus voor voldoende parkeergelegenheid. 

• Let op voldoende parkeerplaatsen in het nieuwe centrum van Harkstede 
 

Het haventje bij Harkstede 
 
Suggesties/ideeën/vragen 

• Het haventje biedt kansen voor levendigheid, winkeltjes en horeca 

• Het haventje moet wel een rechtstreekse verbinding hebben met het dorp. 

• Het haventje zou vanaf het meer zonder sluis toegankelijk moeten zijn. Een haven aan het uiteinde van een sloot (kwelsloot) is geen optie. 

Wellicht dat de haven juist meer naar het westen bij Grunopark moet komen, maar sommigen zeggen dat een haven in open verbinding met het 

meer en  bij het centrum juist kansen biedt voor versterking van het centrum. Men begrijpt dat een open haven aan het meer zonder sluis buiten 

de kwelsloot moeten komen te liggen tenzij er stevige kades worden gemaakt. 

• Nagezonden door een deelnemer: Bij het haventje waren er vragen of mensen dat echt gaan bezoeken als ze door een sluis moeten vanwege de 

kwelsloot. Ook werden vragen gesteld bij de grote ingreep in het dorp met verkeer. Alternatief ter overweging is verplaatsing richting Gruno 

buurtschap hetgeen ook veel meer mogelijkheden geeft om een watersportzaak en aanvullende voorzieningen te verzorgen. Ook lijkt er in het 

onderzoeksrapport "Vaarverbinding Woldmeer-Zuidlaardermeer" (zie naslag op toekomstmeerstad.eu) water langs te lopen. 

Woningbouw/bebouwing 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Bebouwing tegen dorp moet aanvullend zijn op de woningen in Harkstede denk aan seniorenwoningen (bijv. appartementen). 

• Graag seniorenwoningen bouwen die passen bij de omgeving, dus ruim en groen. Dan is het voor senioren uit de omgeving aantrekkelijk om door te 

stromen 

• Wat betreft woningbouw, richt je op diverse doelgroepen, bouw ook (betaalbare) woningen voor senioren en starters 

• Meerstad kan ook voorzien in de behoefte aan senioren en starterswoningen.  

• Ook sociale huur is een enorm tekort aan omdat wat sociale huur was verkocht wordt.  

• Daarnaast is betaalbaar wonen een aandachtspunt. Jongeren trekken weg omdat ze niks in Harkstede kunnen kopen.  
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• Denk ook aan ook vrijstaande en halfvrijstaande woningen. 

• Harkstede is gemêleerd qua soort woningen en bewoners. Dit moet ook zo blijven er moet voor iedereen wat zijn dus niet alleen vrijstaande 
woningen. 

• Waarom geen bosrandwoningen in het groen? Daar kan ook veel geld voor worden gevraagd. 

• Liever geen flats/hoogbouw in plangebied. De past niet bij de omgeving 

• Inwoners hebben voor deze omgeving gekozen vanwege het groen, de wandelpaden en de ruime opzet 

• Kan er niet een extra lint naar het Noorden worden gemaakt en de bebouwing daaraan ontwikkelen. Dus vanuit de haven naar boven toe? 

• Kunnen we niet huizen bouwen bij het terrein van voormalig Skopje? Dat stond ook oorspronkelijk in de plannen van het oude Masterplan. Dat je 

daar nog meer woningen bouwt? Officieel waren het er 500. Dat is misschien wat veel. Maar woningbouw op die plek kan wel. Mooie plek voor 

seniorenwoningen. 

• Een vraag die wordt gesteld:  Waarom moeten alle woningen aan het meer worden gesitueerd? Waarom niet ook bijvoorbeeld in de omgeving van 

de Bielefeldslaan of in woonvlekken ten oosten van de Hamweg. Sommigen zeggen juist dat de rest van de omgeving van Harkstede groen moet 

blijven en dat met de overname van Meerstad door gem. Groningen de woonvlekken langs de Hamweg uit beeld zijn.  

Verkeer 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Geef zo snel mogelijk meer inzicht in hoe de nieuwe wegen gaan lopen en wat dit betekent voor omwonenden. Dit houdt omwonenden erg bezig 

• Hoe gaat het knooppunt van de nieuwe ontsluitingsroute eruit zien? Als dat 2 x 2-baans wordt is dat wel een grote ingreep in het landschap en voor 

de bewoners die aan de hoofdweg wonen. Daar moet snel duidelijkheid over komen. Er leven veel vragen over. Ook gezien het feit dat het Skaeve 

Huse terrein daar ligt en gaat de weg dan door de groenstrook heen? 

• Zorgen bij omwonende zoekgebied nieuwe ontsluitingsroute. Hoe komt mijn woongebied er uit te zien? Weg is nu over mijn kavel geprojecteerd? 

• Hoe worden de direct omwonenden van het zoekgebied betrokken en geïnformeerd bij het verdere traject/ verdere uitwerking van de plannen?  

• Kijk naar mogelijkheden verkeer af te wikkelen via Meerstad en niet via de Hoofdweg. Bv de wijk Grunopark de Wierden.  Kan dat verkeer niet 

richting Meerstad en Meerstadlaan worden afgewikkeld ipv via de nieuwe ontsluitingsroute? 

•  Kunnen we de ontsluitingsweg niet de andere kant omleggen? Dus richting Slochterdiep? Is dat geen idee? 

• Vraag: Waarom wordt de hoofdontsluiting niet meer richting Bielefeldslaan gesitueerd en met een nieuwe aansluiting op de A7? Dan hoeft het 

verkeer vanuit Harkstede ook niet terug richting Groningen te rijden voor uiteindelijk de richting Hoogezand. Er gaat volgens sommigen voldoende 

verkeer komen waardoor een nieuwe aansluiting gerechtvaardigd is.  
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• Er wordt voor gepleit de weg die richting Grunopark/De Wierden gaat helemaal door te trekken tot aan de Zuidboldersweg zodat het verkeer beter 

gescheiden wordt.  

• Nagezonden door een deelnemer: overweging is om aansluiting van parallel weg (richting Meerstad Oost) aan Hoofdweg vanaf Zuidboldersweg te 

maken om gevaarlijke smalle bocht in Hoofdweg te corrigeren. Ook is de tijdigheid van aansluiting naar de A7 belangrijk om verkeerd route gedrag 

niet in te slijten. 

• Kan de nieuwe ontsluitingsweg een ongelijkvloerse kruising worden met een waterloop? Dan kan er water overheen lopen en kan de haven daarop 

aansluiten. 

• Zorg voor een 2de ontsluiting van De Zeilen. Deze ontsluiting moet niet alleen voor de huldiensten te gebruiken zijn maar ook door bewoners. In de 
zomer sta je nu al (met beperkt aantal bewoners) te langs stil voor de sluis wanneer bootjes passeren.  

• Zorg dat de ontsluitingen klaar zijn voordat er woningen komen (zie voorbeeld De Zeilen)  

• Aandacht voor de verkeersveiligheid m.b.t. bewoners en nog actieve boeren in het gebied met grote machines etc. 

• Aandacht voor verkeersveiligheid van de Hoofdweg en de Bieleveldslaan 

• Vraag: Hoe verhoudt de hoofdontsluitingsweg zich tot de nieuw aan te leggen vaarverbinding?  

• Zorg voor doorzichten naar het Woldmeer vanaf de Hoofdweg. Jammer dat je het Woldmeer bij het huidige Meerstad vanaf de Hoofdweg helemaal 
niet ziet 

• De huidige Kooilaan richting De Zeilen loopt straks dwars door het meer heen. Wat gaat er met deze weg gebeuren? Blijft deze behouden? 
 

Fietsverbindingen 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Zoek aansluitingen op en laat de aansluitingen van fiets- en wandelpaden in de omgeving waaronder Duurswolde zien. Buurvereniging heeft hier al 
materiaal voor.  

• Maak een vrijliggende prettige fietsverbinding naar de stad. Niet eentje langs een weg waar je steeds verkeer hoort 

• Zorg dat je een rondje Woldmeer kan doen op enige wijze  

• Maak fietsverbinding van Lageland naar Groenewei/ Meeroevers. IJsbaanlocatie heeft geen aansluiting op Meerstad. Suggestie fietspad ten Zuiden 
van het Slochterdiep. Het huidige schouwpad van het Waterschap kan hier mogelijk voor gebruikt worden. 

• Hamweg wordt als een vervelende weg ervaren als je op de fiets zit. Maak hier een veilig alternatief voor. Fietspad vanaf Slochterdiep richting 
Harkstede en omgekeerd met een aansluiting bij de sportvelden/ sportpark Hamweg.  
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Gruno/ De Wierden 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Complimenten voor het plan bij Gruno. Dat ziet er mooi uit. 

• Waar en wanneer kunnen we verder praten over de invulling van de Wierden? 

• Let op een goede overgang van huidige bebouwing naar nieuwe bebouwing. Je kunt niet ineens een flat achter onze woningen plaatsen 

• Waar zien jullie hoogbouw, wat verstaan jullie daaronder en waar komt laagbouw etc?  

• Hoe houden jullie rekening met bestaande bebouwing? Komt hier ook een groenstrook? 

• De inrichting van Grunopark/De Wierden is voor inwoners van Meerstad interessant. Mede vanwege het feit dat er dan een nieuwe definitieve 
school komt 

• De waterskibaan en het klimpark zijn fameus in den lande en zijn zeer aantrekkelijk voor de omgeving. Er wordt gepleit voor behoud hiervan 

• Houd het Grunopark voor recreatie en sport en stop met het amusement (de feesten en evenementen)!  

• Nagezonden: Wens werd duidelijk uitgesproken om Klimpark en waterskibaan recreatie/sport mogelijkheid te behouden. 

• Gaat de waterskibaan verdwijnen? Er is een vereniging met 100 leden. Is erin het plangebied ook plek voor een nieuwe baan?  

• Tussen Grunopark en de groene cirkel bij Harkstede staat niks aangegeven. Wat is de status hiervan? 

Woldmeer en nieuwe watergangen 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Positief over het water en de toegang tot het Woldmeer. Zeker als ook voor huidige Harkstedenaren gaat gelden 

• Als huidig inwoner van Harkstede zit ik niet op water te wachten. Ik heb daar niks mee. Liever groen toevoegen. 

• Let bij verbinding Woldmeer – Borgmeren op de waterkwaliteit 

• Bewoners aan de Borgmeren hebben niet gekozen voor het wonen aan de drukke waterplas. Voorkom dat iedereen straks via Borgmeren naar het 

Zuidlaardermeer vaart. Geef bewoners Borgmeren een ‘druppel’ voor de sluis zodat zij er wel uit kunnen.  

• Nagezonden door een deelnemer: uitbreiding van het Woldmeer naar het noorden voor waterrecreatie en tijdig open te stellen met doorsteek van 

roeibaan in plaats van geheel uitgraven aan de oostkant en daarna openstellen.  
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Overige vragen/opmerkingen 

• Laat het 1 Harkstede zijn, niet twee aparte gebieden. Voorkom dat het naar het slechte voorbeeld gaat van Roden en Nieuw-Roden. Een puist 

in het landschap. Het is 1 dorp. Dat moet het blijven! 

• Nagezonden door een deelnemer: Er ligt zeker een uitdaging om verbinding tussen de buurtschappen van Meerstad te creëren. 

• Aandacht voor zorg en welzijn voorzieningen in Harkstede bijvoorbeeld gezondheidscentrum fysio etc. 

• Zorg dat de gemeenten (Midden-Groningen en Groningen) onderling goed af stemmen hoe om te gaan met hulpvragen. Gezien de ligging van de 
gemeentegrens kan een hulpvrager zich bij het verkeerde loket melden. Zaak is dan dat iemand niet van het kastje naar de muur gestuurd 
wordt omdat dan de kans bestaat dat iemand afhaakt. De Wij-teams afspraken maken hoe een dergelijk verzoek doorverwezen wordt naar het 
juiste loket. 

• Borgstee heeft ondergebruik kan mogelijk voor zorg en welzijn gebruikt worden. 

• Kan de hoogspanningsmast helemaal weg dus boven het meer maar ook bij Harkstede Broeklanden? 

• Nagezonden door een deelnemer: Tijdigheid om bredere bufferstrook, Gruno en Harksteder Broeklanden bos in te richten om overlast of verlies 
van natuurwaarden te voorkomen. 

• Nagezonden door een deelnemer: Maak het mogelijk om een vaarroute (sloepen/kano) aan te leggen door HarkstederBroeklanden bos. Dit geeft 
unieke ervaring en mogelijkheid geschiedenis (gemaal, verkaveling) en het houden van oude Groningse dier soorten (Blaarkop etc) te houden 
die nu alleen als straatnaam in de wijk bekend zijn.   

• Zichtlijnen vanuit het meer afschermen of rekening houden ipv. behouden zijn : Windmolens bij Roodehaan en al geplaatste Zuidbroek en licht 
vervuiling sportpark Harkstede. 
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Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1.  
Tweede werksessie Lageland – 25 januari 2022 
 
 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 januari zijn tijdens de tweede serie werksessies nieuwe concept-kaartbeelden van het totale plangebied gepresenteerd.  
De inbreng van de eerste werksessies is hierin zo goed mogelijk verwerkt. Martin Biewenga van West8 heeft een toelichting gegeven op de nieuwe 
concept-kaartbeelden. Deze is opgenomen en terug te kijken op de website meerstad.eu/toekomst. Na de toelichting hebben de deelnemers in kleinere 
groepen aan de hand van vragen de kaartbeelden besproken. De inbreng de deelnemers aan de tweede werksessie hebben wij samengevat in de 
onderstaande PDF. Het is aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken.  
  
In de tweede sessie ging het in het gesprek met de deelnemers uit Lageland onder andere over de verkenning naar mogelijkheden voor woningbouw, de 
ontsluiting, de groenzone en het Slochterdiep. We hebben de concept-kaartbeelden ook met dit doel voor ogen getekend. De vlekken voor deze gebieden 
zijn op de kaarten grofmazig en schematisch weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en in de eerst 
volgende werksessie besproken worden. 
  
Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, gaan 
we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de ontwikkeling 
van het totale plangebied. De verslagen van deze sessies zijn ook terug te vinden op de website meerstad.eu/toekomst . 
  
Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden 
of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen). Vanwege het lopende gebiedsproces van de gemeente Groningen voor Lageland, hebben wij een aparte PDF met opmerkingen voor 
Lageland gemaakt. De PDF met de opbrengst van Meerstad | Harkstede | Scharmer is ook te vinden op de website. 
  

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Middelbert | Engelbert? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien. 

 

 

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
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Samenvatting  
Met de inwoners van Lageland is al eerder gesproken over de mogelijke voordelen van de ontwikkeling van Meerstad voor Lageland. De werksessies voelen 

dan ook een beetje als een herhaling van zetten.  

In Lageland woon je vanwege de rust en ruimte. Hoewel de huidige invulling van het gebied goed past bij de woonbeleving missen inwoners ook wel 

‘voorzieningen’ en hebben ze ook ideeën over hoe het gebied er uit zou kunnen zijn. Met de invulling zijn inwoners ook al druk bezig vanuit het 

gebiedsproces Zonnepark-Hyperloop. Met de actualisering van het huidige masterplan komt de verkenning van woningbouw in het gebied nu prominenter 

in beeld. Dat voelt nog steeds als een nieuwe ontwikkeling.  

De ontwikkeling van Meerstad betekent voor de inwoners dat er ook meer aandacht komt voor hun suggesties en wensen. Daarbij kijken ze niet alleen naar 

hun eigen ‘achtertuin’ maar ook naar de omgeving. De ontwikkeling van Meerstad kan kansen bieden voor: 

Verbeteren ontsluiting van het gebied.  

• De verbinding met Ruischerwaard via de Borgweg is niet overzichtelijk en wordt als gevaarlijk ervaren. Vooral bij de smalle brug bij de sluis en 

fietsers moeten over de rijbaan. Ook bij de kruising nabij de Ruischerbrug. Zorg voor een meer overzichtelijk geheel en een vrij liggend fietspad. 

Daarmee stimuleer je niet alleen recreatief fietsen maar ook het fietsen naar het werk en school. 

• Een brug over het Slochterdiep naar Meerstad geeft de mogelijkheid om gebruikt te maken van de (toekomstige) voorzieningen in Meerstad. 

Hierdoor ontstaan ook meer mogelijkheden voor bewegen en sport. 

• Er wordt erg hard gereden op de aangrenzende wegen (Eemskanaal Zuidzijde en Slochterdiep). Hier aandacht aan besteden in de 

gebiedsontwikkeling.  

Groene verbinding 

De ontwikkeling van een groene verbinding tussen het Kardings Ontzet en het Roegwold past goed bij de ideeën van de inwoners (daarover wordt ook 

gesproken in het gebiedsproces). Inwoners vragen zich af hoe een dergelijke groene verbinding te combineren valt met andere functies als bijvoorbeeld 

woningbouw of de noodzakelijke verbinding tussen Eemskanaal en Slochterdiep (i.v.m. waterberging). 
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Slochterdiep 

• Er is woningbouw ingetekend langs het Slochterdiep. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel en waar. Daar wordt nu nog over nagedacht. Inwoners 

willen niet alleen actief meedenken over woonvormen in het gebied, maar een aantal inwoners heeft zelf ook een initiatief. Er kan niet zomaar 

gebouwd kan worden vanwege de ondergrond. Het verkeer dat over het Slochterdiep rijdt, veroorzaakt veel trillingen. Het waterschap is erg 

terughoudend met betrekking tot ontwikkelingen nabij de kade (dijk waar de weg op ligt). 

• Het Slochterdiep kan ook als verbinding gebruikt worden. Leg vanuit de gebiedsontwikkeling een steiger aan, zodat ook de inwoners van Lageland 

een bootje vlak bij hun huis kunnen hebben. Dan wordt varen ook voor de inwoners van Lageland toegankelijker. 

• Het fietsen langs het Slochterdiep wordt als logisch ervaren, maar is niet een hele mooie route. Wellicht kan dit meegenomen worden in de 

gebiedsontwikkeling.  

Internet 

Doordat er weinig mensen in het gebied wonen, lukt het maar niet om tot goed internet in het gebied te komen. Meenemen in de gebiedsontwikkeling.  

Kwaliteit 

Er worden mooie beelden getoond. Inwoners vragen zich af hoe de kwaliteit geborgd wordt. Er wordt gestuurd via bijvoorbeeld beeldkwaliteitsplannen en 

aan initiatiefnemers worden eisen gesteld.  
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Invalshoeken Meerstad Masterplan 1.1.   
Tweede werksessie Meerstad | Middelbert | Engelbert – 26 januari 2022 
 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 januari zijn tijdens de tweede serie werksessies nieuwe concept-kaartbeelden van het totale plangebied gepresenteerd.  
De inbreng van de eerste werksessies is hierin zo goed mogelijk/waar mogelijk verwerkt. Martin Biewenga van West8 heeft een toelichting gegeven op de 
nieuwe concept-kaartbeelden. Deze is opgenomen en terug te kijken op de website meerstad.eu/toekomst. Na de toelichting hebben de deelnemers in 
kleinere groepen aan de hand van vragen de kaartbeelden besproken. De inbreng de deelnemers aan de tweede werksessie hebben wij samengevat in de 
onderstaande PDF. Het is aan te bevelen om de toelichting van Martin Biewenga voorafgaand aan het doornemen van deze PDF te bekijken.  
 
In de tweede werksessie ging het in het gesprek met name over de woonvlekken, het omliggende landschap, de zuidelijke ontsluitingsweg en het 
bedrijvenpark. We hebben de concept-kaartenbeelden ook met dit doel voor ogen getekend. De vlekken voor deze gebieden zijn op de kaarten grofmazig 
en schematisch weergegeven. De kaarten zullen dan ook door nieuwe inzichten en inbreng doorlopend wijzigen en in de eerst volgende werksessie 
besproken worden.  
  
Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we ontvangen, gaan 
we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor de ontwikkeling 
van het totale plangebied. De verslagen van deze sessies zijn ook terug te vinden op de website meerstad.eu/toekomst . 
  
Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden 
of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen).  
  

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Harkstede | Lageland | Scharmer? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien. 

 

 

 
 
 

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
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Korte samenvatting  
 
Tussengebied 
Er zijn complimenten voor het groen dat is ingetekend, maar er is weinig doorlopende natuur. Maak ecologische verbindingen, zonder onderbrekingen. 
Wacht niet te lang met het aanplanten van het groen. Het heeft tijd nodig om te groeien en het kan een mooie buffer zijn voor bouwlawaai. Maak ruimte 
voor sportvoorzieningen, zoals padel, tennisbanen en overige sportvelden. Behoud cultuurhistorie, niet alleen de linten en waardevolle bebouwing, maar 
ook wat er mogelijk in de bodem zit. Laat bebouwing en infrastructuur te gast zijn in het groene landschap. 
 
Gruno/De Wierden 
Maak een grote jachthaven bij de Gruno/De Wierden. En voeg groen toe aan de randen van dit gebied. Behoud de groene corridor in dit gebied. Intensieve 
nieuwbouw in dit gebied baart zorgen. Hoe gaat de exacte invulling eruit zien? En wat gaat er gebeuren met de hoogspanningsleiding? 
 
Bedrijvenpark 
Het thema voor het bedrijvenpark ‘energie’ is een mooi streven, maar is dit realistisch? Zijn die bedrijven te vinden? Is er markt voor? Zet er geen grote 
logistieke bedrijven neer. Omzoom het bedrijvenpark met een avontuurlijk landschap met stevige groene zones en breng groen in het bedrijvenpark. 
 
Ontsluitingswegen 
De zuidelijke ontsluitingsweg moet er komen, we willen geen sluipverkeer over de wegen van de linten. Wacht niet te lang met het aanleggen van de 
wegen.  Er zijn ook zorgen over de zuidelijke ontsluitingsweg. Waar komt ie precies? Geef snel duidelijkheid hierover. 
 
Bosbouw 
De vlakken bos liggen haaks op de A7. Dit voelt niet als bos, maar als stukken bos en dat is heel jammer. Het is geen aaneengesloten natuur. Maak het 
groen avontuurlijk en afwisselend, mooi om te recreëren en ommetjes te maken met behoud van mooie zichtlijnen. Percentage bos mag meer omhoog. 
MEER-bos is een goed idee. Bescherm het Driebondsbos. 
 
Energie 
Leg een warmtenet aan. Daar kunnen de dorpen van profiteren. Er zijn veel nieuwe technologische ontwikkelingen op dit moment rondom energie. 
Onderzoek het en gebruik het zodat we een voorloper kunnen zijn. Mooie profilering voor het gebied.  
 
Bebouwing 
Graag meer detail in de tekeningen m.b.t. woningen extra in de dorpen. Let op dat er openbare ruimte aan het meer blijft. Niet te veel dichtbouwen. 
Behoudt de kwaliteit van de monumentale panden die nu al in het gebied staan.  
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Gedetailleerde uitwerking >> 
 
Tussengebieden  
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Er is veel groen ingetekend. 

• De mooie zichtlijnen richting en bij Meeroevers graag behouden. 

• Er is wel bos ingetekend, maar weinig doorlopende natuur. Maak ecologische verbindingen zodat de dieren heen en weer kunnen bewegen, zonder 

onderbrekingen. 

• Maak bruggen tussen de linten en de bedrijventerreinen.  

• Maak geen dingen zoals Park Meerstad, dat is geen natuur. 

• Maak plaats voor biodiversiteit. Het gebied achter Kardinge is een mooi voorbeeld van natuur en hoe e.e.a. samenleeft en bloeit en groeit. 

• De Middelberterplas is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland. Het is geen recreatieplas, dus er moet een grote buffer omheen, er niet op varen, 

geen fietspaden vlakbij. Maatregelen nemen om de bijzondere natuur en die dieren die erin en rondom leven te beschermen. Het is zelfs ook een 

gevaarlijke plas. Wees zuinig op deze plas. Er zitten veel dieren zoals reeën, vossen, de houtsnip en de witte reiger. 

• Goed voorbeeld/ referentie van inpassing van de Middelberterplas is de Piccardhofplas, kijk hiernaar neem dit als voorbeeld. De watergang via 
Middelberterplas is leuk als het een ecologische verbinding wordt maar niet als het voor recreatie gebruikt gaat worden dat verstoort de natuur, 
niet doen. 

• Maak ook verbindingen vanaf het MEER-bos naar het Driebondsbos. 

• Maak sportvoorzieningen zoals padel, tennisbanen, hockeyvelden en ruimte voor beachvolleybal. Daar is behoefte aan. 

• Maak de kronkelende watergang die nu is ingetekend niet te klein. Moet een ecologische verbinding zijn richting Driebondsbos en weer terug ook 

naar Scharmer. Zodat er een hele mooie verbinding ontstaat. 

• Het is mooi als er veel avontuurlijk ommetjes gemaakt kunnen worden door het gebied. 

• Zet in het Driebondsbos geen huizen neer. Daar leven broedvogels. 

• Nieuwsgierig hoe de invulling van de wegen en fietspaden eruit komt te zien ter hoogte van de Borgbrug. Zeker als er op de Eemskanaalzone huizen 

bij komen. 

• De bewoners missen sportvelden. Is hier plek voor op De Wierden of in EKZ? 
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• Er staan nu extra huizen ingetekend bij Engelbert. Die mensen gaan straks overlast ervaren van de windturbines bij Roode Haan. Hoe denken jullie 

daarover? 

• Kan het Skillspark niet worden aangelegd langs de A7? 

• Bij EKZ kruist het water de Meerstadlaan. Hoe gaan jullie dat realiseren? Is daar met de huidige weg die nu wordt aangelegd wel rekening mee 

gehouden? 

• Kijk in de verdere ontwikkeling goed naar de cultuurhistorie van het gebied. Niet alleen de linten en de waardevolle bebouwing, maar ook naar wat 

er in de bodem zit. Het is een archeologisch waardevol gebied. 

• De nieuwe kaart geeft een mooie eerste doorkijk. Een afwisselend landschap met vergezichten en ruimte voor de mens en natuur. Er worden mooie 

sfeerbeelden getoond, maar kijk ook hoe het landschap er in de winter uitziet. Neem dit mee in de inpassingsvraagstukken. 

• Maak gebruik van het landschap als het toch veranderd. Gebruik de grond die vrijkomt bij het graven van nieuwe vaarten voor bijvoorbeeld aarden 

wallen (geluidswal) of nieuwe glooiingen in natuurgebieden (verschillende habitattypen). Hoogteverschillen zijn ook interessant voor buitensporten 

en recreëren. 

• Laat bebouwing en infrastructuur te gast zijn in het groene landschap (A7 visie). 

 

Gruno/De Wierden  
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Maak een grote jachthaven bij De Wierden. De boten in Meerstad hebben nu al nauwelijks plek. Alle vlonders liggen in de zomer vol. 

• Kunnen in de Wierden geen sportvelden komen? Dan moet er een andere oplossing worden gevonden voor die huizen. 

• Gevoel dat met de ontwikkeling in Gruno/ De Wierden geconcurreerd wordt met de voorzieningen in Lewenborg en Harkstede. Doe dit niet!  

• Deel ter hoogte van Gruno/De Wierden aan de andere zijde van de Hoofdweg is nieuw ten opzichte van de vorige keer.  

• Bij Gruno/ De Wierden voeg veel meer groen toe aan de randen van het gebied. 

• Noordoostkant van het meer en bij Grunopark de Wierden doe hier groenstroken met beeld van de Onlanden. 

• Wat gebeurt er met het groen in het Grunopark? De Groene corridor daar moet blijven. 

• Gruno de Wierden veel intensiever dan de vorige keer. Te heftig, schrikken we van. Wanneer gaat dit daadwerkelijk gebeuren?  

• Roeibaan ter hoogte van Gruno de Wierde wordt in deze beelden gedempt t.b.v.  woningbouw. Doe dit niet laat de voormalige roeibaan zoals het 
is. 

• Intensieve nieuwbouw Gruno De Wierde baart zorgen. Ik ben hier komen wonen voor ruimte en woon straks in een nieuwbouwwijk. 
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• In de Wierden is een woning met beschermd stadsgezicht Hoe gaan jullie hier mee om? 

• Kan de hoogspanningsleiding ook eerder onder de grond, niet alleen bij Woldmeer 

• Wat gaat er gebeuren met de hoogspanningsleiding? 
 

 

Bedrijvenpark 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Het thema rondom energie is een mooi en nobel streven/thema. 

• Fijn dat er gedacht wordt aan MKB-bedrijven en geen dozen. 

• Goede locatie zo aan de snelweg 

• De vlek met bedrijven is wel erg groot. 

• Bij EKZ ligt ook een bedrijvenvlek. Maak daar wonen en werken van. Niet alleen bedrijven. Het is namelijk ook een doorgaande weg met fietspad. 

Je wilt wel dat dat een veilige route wordt om langs te fietsen. 

• Kijken of we iets als een Maaklab kunnen laten vestigen. Met misschien ook clubs en verenigingen die ook in de avonduren aanwezig zijn en zich 

bezighouden met duurzaamheid. Dan heb je ook in de avonduren levendigheid. Kunnen ook kunstenaars zijn met ateliers.  

• Graag meer beelden van het bedrijvenpark. Vooral van de overgang naar de omgeving 

• Industrieterrein bij Driebond is best laag, maar bij Roode Haan is het veel hoger. Liever dat lage.  

• Omzoom het bedrijvenpark met een avontuurlijk landschap. 

• Graag weten wanneer er meer duidelijkheid is over de inrichting van het bedrijvenpark en de regels die daarvoor gaan gelden. 

• Doe goed onderzoek naar het bedrijventerrein. Is dit nu echt wel nodig? Tijdelijke invulling van de locatie kan met productiebossen 

• De Eemspoort staat vol met hele lelijke gebouwen. Daar was ook de wens zonnepanelen te plaatsen. Dat kreeg de gemeente niet voor elkaar. Hoe 

gaan we dat hier wel voor elkaar krijgen? 

• Hoe sturen we op de juiste bedrijven en wie gaat daarop sturen? 

• Klinkt allemaal mooi, maar is het wel werkbaar om eisen te stellen aan die bedrijven? Zijn die bedrijven er ook? Is er markt voor? 

• Kunnen we de eis ook stellen dat ze per se een groen dak moeten nemen? Dat kunnen we als voorwaarden verbinden aan vestiging?  

• Het park moet ook wel voorzien worden van veel natuur. Is dat realistisch? Financieel haalbaar? 

• Hoe ziet de bebouwing eruit? Hoe hoog en groot mogen gebouwen worden? Is dat vooraf goed vast te leggen? Net als materiaalgebruik? 
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• Leg de bedrijven niet ‘aan’ de snelweg en zorg voor groen in en rondom het bedrijvenpark. Houdt rekening met voldoende afstand tussen het 

bedrijvenpark en de linten. Zorg voor stevige groene zones. Gebruik deze zones ook als stadsbos voor de stad Groningen.  

• Denk aan een bedrijvenpark als geluidswal. 

 
Verkeer 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• De zuidelijke ontsluitingsweg moet er komen, want we willen geen sluipverkeer over de wegen van de linten. 

• De lintwegen moeten worden ontzien. 

• De keuze van het zoekgebied lijkt ons een hele goede. Wacht niet te lang met het aanleggen van de wegen. Snel beginnen. 

• De Middelberterweg is nu ronduit gevaarlijk. Er wordt hard gereden, het is er niet veilig. Dus dit moet zeker geen sluiproute worden. 

• Ontsluiting/ verkeersveiligheid waarom niet bij de Bieleveldslaan en dan de A7 op? Reden RWS wil niet nog een ontsluiting op de A7 Vraag is om 
dit nogmaals te onderzoeken. 

• Hoe ziet de kruising bij de hoofdweg er exact uit? Daar zijn we nieuwsgierig naar. 

• Enorm geschrokken van opmerking dat dit een dubbele weg (beeld van de ring) kan worden. Hoe worden de direct omwonenden hierbij 
betrokken/ over geïnformeerd? 

• Zorgen over de zuidelijke ontsluitingsroute. Hoe gaat die precies lopen. Wat gaat dit doen met landschap en omgeving als daar ook een 

bedrijvenpark komt.  

• Er zijn een aantal ingrijpende besluiten genomen waarmee inwoners zijn overvallen. Denk aan Skaeve Huse. Wees duidelijk hoe het verkeer 

afgewikkeld wordt en hoe de planning eruit ziet. Het is anders moeilijk om verder te denken over de rest van het gebied. Kom met een 

planning voor de onderzoeksfase en de realisatiefase.  

• Vergeet niet ook in oost-west verbindingen te denken. Dus richting Beijum en Leeuwenborg. Dat is nu een knelpunt. 

• Wees niet te autogericht. Denk aan de toekomst en aan innovatie. Verleid mensen te kiezen voor de fiets of het ov. Investeer in nieuwe 

modaliteiten, denk bijvoorbeeld aan lightrail. 

• Maak zo weinig mogelijk aansluitingen op de Hoofdweg en helemaal niet op de Middelberterweg. Voorkom sluipverkeer en nog meer auto’s op 

wegen die dat niet meer aan kunnen. Zo staat dit ook in de Dorpsvisie MEERdorpen 

• Bij de Meerstadlaan komen ook deel bedrijven. Maar er moeten wel ogen op de weg blijven voor de fietsers daar vanwege sociale veiligheid 
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• Maak een verkeersplan waarbij in de linten en Hoofdweg de verkeersbewegingen afnemen. Linten zijn nu niet veilig. Je kan er niet langs lopen 
waardoor je elkaar ook niet ontmoet 

• Linten mogen aan de ene zijde bebouwd zijn maar moeten dan aan de ander zijde onbebouwd zijn dus niet aan beide kanten bouwen. 
Toevoeging aan linten zeer beperkt houden.  

• Het beeld tussen de Borgmeren en de A7 doortreken langs de A7 naar het Noorden met bijvoorbeeld recreatieve functies zoals MTB-routes etc. 
Bewoners Engelbert Middelbert hou hier rekening mee. Zij hebben voorrang op mensen die misschien over de A7 rijden. 

• Kan de Hoofdweg ook ontlast worden door de nieuwe Borgweg door te trekken? 

• Hoe zit de wijkontsluiting in het deel Eemskanaalzone eruit? Hoe lopen fietspaden en wegen? 

• Wordt Qbuzz aangehaakt bij de plannen, uitbreiding niet bij hen bekend. Hou hier rekening mee dat zij aanhaken. 

•  

Fietsen 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Het fietspad ligt te dicht bij de Middelberterplas. Daar ondervinden de dieren hinder van en kan zo niet. 

• Er kan een fietslocatie langs de Harkstede Broeklanden, maar niet er doorheen dan verstoor je de natuur te veel en blijft hier niks van over. 

• Hoe loopt het fietspad exact langs de Olgerweg? Langs de borgsloot of de molensloot? Benieuwd naar de exacte uitwerking. 

 

Bos 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• De waterslinger spreekt erg aan 

• De vlakken bos liggen nu haaks op de A7. Het zogenaamde vitrage bos van het rapport Strootman zien we hierin terug, maar het voelt niet als bos, 

maar als stukken bos. Dat is heel jammer.  

• Ik mis een geluidswal. Het is wel speels, maar toch. 

• Maak het wel biodivers en niet alleen bos en weilanden. 

• Maak grote volumes met natuur, geen kleine vlakken. 

• Het groen moet doorlopen in het bedrijvenpark. 
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• Plant snel de bomen en het bos aan. Dit heeft tijd nodig. Nodig inwoners ook uit om dit samen te doen. En maak ook een voedselbos. 

• Langs A7 waar bedrijvenpark staat ingetekend ligt ook een stuk bos. Zonde als dat verloren gaat. Behoud het. 

• Maak het groen avontuurlijk en afwisselend, mooi om te recreëren en ommetjes te maken 

• Water is mooi, maar let erop dat water geluid draagt.  

• Graag zichtlijnen van Hoofdweg naar Middelbert behouden 

• Maak een wandelpad naast de Hoofdweg 

• MEER-bos is een goed idee. Pak de snelweg in in een stevige rand groen, met hier en daar zichtlijnen. Vooral voor geluidswering, maar ook voor 

recreatie.  

• Behoud de Middelberterplas en laat dat natuurgebied blijven. Heel beperkt toegankelijk. Geen waterverbinding daar naartoe.  

• Maak groene verbindingen en ecologische zones tussen Driebondsbos – Middelberterplas – MEERbos 

• Zorg voor afwisselend bos, geen lange eentonige stroken. 

• Denk aan herbruikbaarheid voor houten huizen bijvoorbeeld. Circulair bouwen.  

• Opmerking dat in het voorkeursscenario 2 van de vorige keer veel meer groen zat dan nu getekend is. Teleurgesteld want het idee van het 
uitloopgebied is weg. Dit komt door het toevoegen van het bedrijventerrein en de zuidelijke ontsluiting. 

• Idee van het vernatten en spontaan groeien van bomen van de vorige keer was mooi dat is nu helemaal weg. 

• Percentage bos mag meer omhoog maar behoud wel variatie zoals het getekende watertje. Hou ook ruimte voor landbouw in de vorm van 
landbouwcoöperatie die produceert voor de eigen omgeving. Bos moet divers zijn qua aanplant 

• Bos staat nu haaks op en niet langs de A7 getekend. Waarom niet langs de A7 is voor bewoners beter minder geluid en geen zicht op de A7. 

• Letterbettepetten mooie referentie voor invulling van de groenzones.  

• Maak groenstroken aantrekkelijk woongebied, zorg voor voldoende maat voor dieren vogels, herten en struweel. 

• Wat gebeurt er met de Galloways? Gaan die weg? Er wordt een opmerking gemaakt dat ze van harte welkom zijn aan de Woldjerspoorweg. 

• Kan de Borgsloot wat natuurlijker worden? Nu zijn het hele steile oevers waar dieren niet meer bij omhoog kunnen en reeën dus verdrinken. 

• Wat wordt onder groen verstaan? Is dat ook echte natuur? Over welke soorten groen hebben we het? 

• Wat wordt er gedaan met de uitkomst van de werkgroep MEERbos? 

• Bescherm het Driebondsbos. Hoe kunnen we dat echt vastleggen? 

• Goed dat er zoveel aandacht is voor het realiseren van groenzones. Maak deze zones breed. 
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Energie 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Leg een warmtenet aan. Daar kunnen de MEER-dorpen van profiteren en ook Meerstad. Plaatst zonnecollectoren om warmte te bufferen. 

• Er zijn heel veel nieuwe technologische ontwikkelingen op dit moment rondom energie. Daar moeten we ons in verdiepen om ook echt mee te 

gaan met die ontwikkelingen. Dan zijn we zelf als gebied ook hierin voorloper. 

• Er zijn oplossingen voor om energie onder de grond ook op te slaan. Ook onderdeel van de nieuwe ontwikkelingen. Hierin moeten we mee. Als 

we toch alles overhoop halen is hier misschien wel ruimte voor. 

• Oproep om ook de huurwoningen in de MEER-dorpen te voorzien van zonnepanelen. Zo zonde dat dat niet gebeurt. 

• Leg glasvezel aan. 

• Er worden veel heipalen geslagen. Ook hier kun je warmte uithalen. Maak daar gebruik van. Zoveel heipalen = zoveel energie. Liever natuurlijk 

boren, want heien levert ook weer geluidsoverlast op. 

• Al windmolens vlakbij. 

• Maak gebruik van kennis windplatform en kijk naar de afspraken die daar zijn gemaakt. 

• Leg voor energietransitie contact met energie coöperatie in oprichting.  

• Zoek naar slimme combinaties. Zoals een geluidswal met zonnepanelen. Let wel op hoe dit geluid draagt.  

• Maak bestaande woningen versneld gasloos/ energieneutraal. 

• Is er een plan B voor als de hyperloop er niet komt? 

• Zonnepanelen op bedrijfspanden toevoegen leuk maar, kan het energienetwerk dit wel aan? Moet je niet in andere zaken investeren? 

• Maat zonnepark. Waarom komt dit op dure bouwgrond. Hier kunnen beter woningen komen. Zo hoeven er ook minder woningen bij ons gebouwd 
te worden.  

• Zonnepark kan dat zijn energie wel kwijt op het energienetwerk? Meerstad moet hier invloed op eisen dat het er niet komt. 

• Het moet niet alleen gaan over de nieuwe woningen, maar ook over de bestaande woningen. Neem bewoners hierin mee. Let op verschillende 
bouwstijlen. Maak het ook praktisch (bijvoorbeeld collectieve inkoop). 
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Bebouwing 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Verdichten van het lint kan alleen als het qua schaal en maat past bij het lint. Let op de structuur van het lint, die is als een rits. Kansen voor 

seniorenwoningen.  

• Sluit aan bij de cultuurhistorische analyse. 

• De tekeningen zijn nog vrij grof, graag later meer detail. Wat komt er bijvoorbeeld tussen de Middelbertweg en Klein Harkstede? Dit was altijd 

boswonen. Staat ook zo in het stedenbouwkundig programma van eisen van de Eemskanaalzone 

• Het is niet altijd duidelijk waar het nu precies om gaat bij de getoonde referentiebeelden. Graag volgende keer beter toelichten. De referentie 

laten nu ook wel heel veel vrijstaande woningen zien, dat past niet bij het woningbouwprogramma.  

• Nu lijkt bebouwing heel dicht bij het Kerkepad te komen. Daar moet groene ruimte tussen. 

• Zorg dat alle bebouwing niet om het meer komt. Er moet openbare ruimte aan het meer komen. Zorg dat er ruimte en weidsheid blijft anders 
wordt het Woldmeer straks allemaal woningen aan een vijver.  

• Middelberterplas heeft een beschermde natuurstatus. De woningbouw van EKZ komt in deze plannen te dichtbij, verstoort de natuur. Hier moet 
een buffer komen tussen bebouwing en de Middelberterplas. Er is nu te veel fietsroute om de plas. De routes aan de west- en zuidzijde moeten 
weg. 

• Bebouwing moet ruimtelijk en qua woningtype aansluiten bij de vraag uit de dorpen. Denk aan senioren en starters mensen met kleiner 
portemonnee.  

• Zorgen over de randen van de nieuwe bebouwing. Hoe ziet die overgang eruit? 

• Behoudt de kwaliteit van de monumentale panden die nu al in het gebied staan. 

• Wat is de omvang van de woningbouwstippen bij de dorpen? Hoe moeten we dat bekijken? 

 

Overige reacties  
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• In zie model 1 van de vorige keer niet helemaal terug 

• Complimenten, mooie volgende stap gemaakt.  

• De lijn bebouwing meer  clusteren is een goede 
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• Zie voor bijzondere plekken en zichtlijnen ook het verslag van Typisch Gronings dat bij de dorpsvisie hoort. Neem dat mee als inbreng. 

• Verbaasd dat in de presentatie niks gedaan is met de dorpsvisie van de vereniging MEER-dorpen. Dit komt niet terug in de plannen. Hier waren niet 
alle deelnemers het over eens een andere deelnemer herkende de dorpsvisie wel. 

• De wijze van tekenen leidt tot vragen. De tekening uit de vorige sessie was veel ‘groener’. Het lijkt alsof er meer woningen bij gekomen zijn en 
een deel op een andere plek in het gebied zijn geland. Ook lijkt het gebied van de bedrijven veel groter.  
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Meerstad Masterplan 1.1.   
Derde werksessie Meerstad | Harkstede | Scharmer | Lageland – 1 maart 2022 
 
Tijdens de derde serie werksessies – die gelukkig weer fysiek konden plaatsvinden - zijn nieuwe en allerlaatste concept-kaartbeelden van het totale 
plangebied gepresenteerd. De inbreng van de twee vorige werksessies is hierin zo goed mogelijk en waar mogelijk verwerkt. Martin Biewenga van West8 
heeft wederom een toelichting gegeven op de nieuwe concept-kaartbeelden. Na de toelichting door Martin hebben de deelnemers in kleinere groepen de 
kaartbeelden besproken. De inbreng van de deelnemers aan de derde werksessie hebben wij samengevat in de onderstaande PDF.  
 
In de derde werksessie ging het in de groepsgesprekken met name over de groenstroken tussen huidige en nieuwe bebouwing, de zuidelijke 
ontsluitingsweg, de invulling van Grunopark/De Wierden, de voorzieningen in Harkstede, het landschap en de natuur en het totaalbeeld van de kaart die 
nu in deze sessie voor lag. Hoewel er nog steeds inbreng is waar we mee aan de slag moeten, is het beeld dat we de goede lijn te pakken hebben voor de 
actualisatie van het masterplan. We gaan daarom nu de voorkeursvariant opstellen: dat is de masterplankaart met bijbehorende toelichting zoals we die 
ter besluitvorming willen voorleggen. Hiervoor moeten we ook toetsen op technische en financiële haalbaarheid. Als alles volgens planning verloopt, is de 
voorkeursvariant van het masterplan eind april klaar en kunnen we deze presenteren. De datum voor deze presentatie is nog niet bekend. Hier krijgen alle 
inwoners van plangebied Meerstad een schriftelijke uitnodiging voor.   
  
Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we (nog steeds) 
ontvangen, gaan we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor 
de ontwikkeling van het totale plangebied. De verslagen van deze sessies zijn ook terug te vinden op de website meerstad.eu/toekomst . 
  
Goed om te weten is dat we – om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden 
of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen).  
  

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Middelbert | Engelbert? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien. 

 

 

 

https://toekomstmeerstad.eu/
https://toekomstmeerstad.eu/
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Korte samenvatting  
 
Algemeen 

Het gaat de goede kant op met de kaart. We hebben het gevoel dat er naar ons is geluisterd. 

Grunopark/De Wierden 

Behoud de waterskibaan voor het gebied en maak een jachthaven met voldoende watersportvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld opslag voor boten. 

Verkeer 

Hoe gaat de afwikkeling van het verkeer in de gebieden plaatsvinden? Hoe zien die wegen eruit en waar lopen ze langs? Als optie 3 wordt gekozen voor de 

beste optie van de ontsluitingsweg, wat gaat er dan gebeuren met Skaeve Huse? Houd rekening met OV routes in het plan. 

Fietsen/wandelen 

Fijn dat er rekening wordt gehouden met een rondje om het meer. Goede toevoeging aan het gebied. Zorg voor goede, veilige en verlichte 

fietsverbindingen. Teken ook (bestaande) wandelommetjes in op de totale kaart. 

Groen 

Blij met de groenstrook en de gedachte aan recreatie in de strook. Leg het groen snel aan en ga daarna pas huizen bouwen. 

Voorzieningen bij Harkstede 

Is de plek waar de haven nu is ingetekend de meest ideale? De haven zou ook in het meer kunnen liggen? De haven is nu eindpunt. Is dat voldoende 

aantrekkelijk? Ontwikkel tijdig voorzieningen en infrastructuur. Maak vaarverbindingen voldoende breed. Noem het nieuwe gedeelte bij Harkstede niet 

Nieuw-Harkstede, maar laat het gewoon Harkstede zijn. Maak het Woldmeer z.s.m. groter. 
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Gedetailleerde uitwerking >> 

Grunopark/De Wierden (A) 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Behoud de waterskibaan. 

• Er staan veel huizen aan de Hoofdweg en daarnaast Grunopark/De Wierden. Waar is de groene buffer hier? Om de Hoofdweg te behouden? 

• Maak nu al een plan hoe er omgegaan wordt met het openen van de sluis nabij Gruno. Dit in verband met het verkeer wat daar langs komt. 

• Kan het water dat in het Grunopark ligt worden verbonden met het Woldmeer? 

• Maak een plek voor kitesurfen en waterskiën. En leg regels hiervoor vast. Let wel op golfslag en geluid rondom deze faciliteit. 

• Maak een jachthaven, voldoende watersportvoorzieningen, maak ruimte om boten op te slaan, een goede helling met een kraan. 

 

Verkeer 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Als er wordt gekozen voor optie 3 qua ontsluitingsweg (D). Wat gaat er dan gebeuren met Skaeve Huse? Moet daar dan überhaupt ruimte voor 

komen? Kan die niet worden geschrapt? Past dit dan nog in het plan? 

• Hoe gaat de afwikkeling van het verkeer de gebieden in plaatsvinden? 

• Let de t-splitsing die vanaf de zuidelijke ontsluitingsroute (D) komt het gebied in niet in het groen, maar in de wijken. 

• Maak ruimte om de percelen heen i.v.m. de nieuw aan te leggen weg. 

• Er worden bezwaren geuit t.o.v. de mogelijke zuidelijke ontsluitingsweg aanleggen langs de Bielefeldslaan. Dat is wat betreft aanwonenden geen 

optie. 

• Leg de weg snel aan. Dat ontlast bestaande linten. 

• Wordt er verkeerskundig onderzoek gedaan naar de verkeersintensiteit? Toen het is gemeten was het coronatijd, dus niet heel erg representatief.  

• Er zijn gevaarlijke verkeerssituaties aan de Hoofdweg. Dit moet anders worden ingericht. 

• Op de tekening die nu voorligt, klopt de Vossenburglaan niet helemaal. Deze loopt verder door. 
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• Wat is de afstand van de zuidelijke ontsluitingsweg t.o.v. de huizen? Behoefte aan details. 

• Neem routes OV mee in het plan. Dit moet altijd op loopafstand bereikbaar zijn. 

• Leg de nieuwe weg verder door de woonwijken, niet in de groenzone. 

Fietsen/wandelen 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Kan er een fietspad worden aangelegd vanuit Harkstede naar Lageland? Dit zorgt voor meer toegankelijkheid van dat gebied. 

• Fijn dat er rekening wordt gehouden met een rondje meer. 

• De Hamweg mist fiets- en wandelpaden. 

• Waar zijn de bestaande ommetjes gebleven in de tekening? 

• Scheidt fiets- en wandelpaden of zorg voor voldoende ruimte. 

• Neem de fietsbewegingen mee in het nieuwe verkeersmodel. 

• Zorg voor hele goede veilige en verlichte fietsverbindingen. 

Groen 
 
Suggesties/ideeën/vragen 

• Leg het groen snel aan. Eerst dat en dan pas huizen bouwen. 

• Is er een ecologische verbinding richting de Harksteder Broeklanden (B)? Zo ja, waar loopt deze langs? 

• Blij met de groenstrook en de gedachte aan recreatie in de strook. 

• Er ligt wel een vraagstuk t.a.v. het beheer van het groen. Dat kun je niet alleen aan bewoners overlaten. 

• Leg groen vast in het bestemmingsplan. 

• Maak een golfbaan in het stuk natuur in de groenstrook achter Harkstede (C). 
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Voorzieningen bij Harkstede 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Kan de haven van Harkstede (E) niet in het Woldmeer liggen? Dan hoeft er ook geen sluis te worden gemaakt bijvoorbeeld. 

• Is het haventje bij Harkstede zo aantrekkelijke genoeg? Dit is geen doorgaande route namelijk. 

• Twijfel of de haven daar wel op de juiste plek ligt.  

• Laat huidig Harkstede meer aan het water komen. Dus meer water in het bestaande dorp graag.  

• Hoe zit het met geluid van boten in Harkstede als daar meer water komt? 

• Als er een sluis wordt aangelegd bij de Borgmeren, kunnen de boten dan wel richting het Woldmeer en Zuidlaardermeer? 

• Maak vaarverbindingen voldoende breed.  

• Hoe breed wordt de kwelsloot. Moet wel te gebruiken zijn. 

• Is er ruimte voor meer sportfaciliteiten in Harkstede? Die behoefte is er. 

• Er is in Harkstede behoefte aan: een autovrij dorpsplein met een bakker, een kroeg, bomen, ruimte voor een warenmarkt en een sportschool. 

• Is er vanuit Midden-Groningen wel geld om voorzieningen toe te voegen aan Harkstede?  

• Ontwikkel tijdig voorzieningen en infrastructuur. 

• Er liggen kansen voor ondernemers. Ga hier snel het gesprek mee aan. 

• Wanneer volgen de plannen voor het centrum? Wanneer wordt dat uitgewerkt? 

• Graag grotere kavels. Niet kleinere. En maak woningen voor senioren. 

• Zorg dat er een visie is op recreëren in het gebied, datzelfde geldt voor groen. 

• Mooi het eiland in het water bij Harkstede (F) 

• Noem het nieuwe dorp bij Harkstede aan het water ook gewoon Harkstede, geen Nieuw-Harkstede. 
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Overige reacties  

 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Het gaat de goede kant op met de kaart. We hebben het gevoel dat er naar ons is geluisterd en dat veel is verwerkt in de nieuwe kaart. 

• Er zijn wel individuele zorgen over bijvoorbeeld het aantal huizen dat erbij komt in Harkstede. 

• De stippels in het groen op de kaart worden niet uitgelegd in de legenda. Wat voor soort groen is dat? Bos? Kleine struiken?  

• Voor inwoners in gemeente grensgebieden is het best lastig. We moeten rekening houden met twee gemeenten en twee  gemeenten met ons. 
Bewoners vallen soms tussen wal en schip qua voorzieningen en aanspraak die ze er op mogen maken. Is daar iets aan te doen? 

• Ontzie het lint aan de Hoofdweg zoveel mogelijk qua verkeer en woningen. 

• Maak het Woldmeer z.s.m. groter. 

• Geen hotels in Harksteder Broeklanden (B), wel een camping bijvoorbeeld. 

• Deel met ons de plannen rondom Harksteder Broeklanden. Pak het snel aan, want anders gaan de natuurwaarden daar snel achteruit. 

• Behoefte aan een kaart met de verschillende waterhoogtes van het gebied zelf, maar ook van de omgeving en relatie tot Zuidlaardermeer.  
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Meerstad Masterplan 1.1.   
Derde werksessie Meerstad | Middelbert | Engelbert – 2 maart 2022 
 
Tijdens de derde serie werksessies – die gelukkig weer fysiek konden plaatsvinden - zijn nieuwe en allerlaatste concept-kaartbeelden van het totale 
plangebied gepresenteerd. De inbreng van de twee vorige werksessies is hierin zo goed mogelijk en waar mogelijk verwerkt. Martin Biewenga van West8 
heeft wederom een toelichting gegeven op de nieuwe concept-kaartbeelden. De toelichting door Martin hebben de deelnemers in kleinere groepen de 
kaartbeelden besproken. De inbreng van de deelnemers aan de derde werksessie hebben wij samengevat in de onderstaande PDF.  
 
In de derde werksessie ging het in de groepsgesprekken met name over de zuidelijke ontsluitingsweg, de sportvelden nabij Middelbert, Grunopark/De 
Wierden, het landschap en de natuur en het totaalbeeld van de kaart die nu in deze sessie voorlag. Hoewel er nog steeds inbreng is waar we mee aan de 
slag moeten, is het beeld dat we de goede lijn te pakken hebben voor de actualisatie van het masterplan. We gaan daarom nu de voorkeursvariant 
opstellen: dat is de masterplankaart met bijbehorende toelichting zoals we die ter besluitvorming willen voorleggen. Hiervoor moeten we ook toetsen op 
technische en financiële haalbaarheid. Als alles volgens planning verloopt, is de voorkeursvariant van het masterplan eind april klaar en kunnen we deze 
presenteren. De datum voor deze presentatie is nog niet bekend. Hier krijgen alle inwoners van plangebied Meerstad een schriftelijke uitnodiging voor.   
  
Naast inwoners praten we ook nog met verschillende groepen zoals ondernemers en natuur- en landschapsorganisaties. Alle input die we (nog steeds) 
ontvangen, gaan we combineren in de uiteindelijke voorkeursvariant. In het proces gaan we met alle partijen kijken naar de best mogelijke oplossing voor 
de ontwikkeling van het totale plangebied. De verslagen van deze sessies zijn ook terug te vinden op de website meerstad.eu/toekomst . 
  
Goed om te weten is dat we - om te komen tot de voorkeursvariant voor Masterplan Meerstad 1.1. – moeten rekenen en tekenen. Er moet getoetst worden 
of plannen haalbaar, uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast wordt er (net als in 2005) getekend in en over het totale grondgebied (los van 
eigendommen).  
  

Benieuwd naar de plannen van Meerstad | Harkstede | Lageland | Scharmer? Op de website meerstad.eu/toekomst zijn deze te vinden en in te zien. 
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Korte samenvatting  
Algemeen 
De plannen gaan de goede kant op. Er is geluisterd naar alle opmerkingen en dat zien de meeste deelnemers er ook wel in verwerkt. Er zijn nog wel 

zorgen over schaal- en detailniveau. En zorgen op individueel niveau, bijvoorbeeld over de impact die de zuidelijke ontsluitingsroute op omwonenden   

kan hebben. 

Bedrijvenpark 

Er is één groot bedrijvenpark ingetekend langs de A7. Deelnemers vragen zich af of dit nog wat meer verspreid zou kunnen worden en of er ook een 

(natuurlijke) geluidswal geplaatst kan worden. 

Grunopark/De Wierden 

Wees zuinig op de daar aanwezige natuur en bomen en zorg voor een mooie natuurlijke corridor tussen de verschillende woongebieden. 

Eemskanaalzone 

Zorg ervoor dat de aanwezige bedrijven daar echt een combinatie zijn van wonen en werken, geen industrie. 

Verkeer 

Er zijn zorgen over het aantal verkeersbewegingen via de nieuwe ontsluitingsweg. Heb aandacht voor de verkeersveiligheid van alle gebruikers: 

wandelaars, fietsers en automobilisten. En houd rekening met goede OV-verbindingen. 

Fietsen/wandelen 

Teken bestaande en nieuwe wandelommetjes in op de definitieve kaart. Heb aandacht voor de fietsverbindingen naar de stad en houd rekening met 

voldoende verlichting. 

Bos 

Richt het gebied snel in met groen. Wacht daar niet te lang mee. Het heeft tijd nodig om te groeien. Houd rekening met ecologische verbindingen. 

Ingetekende sportvelden nabij Middelbert 

Deze velden zijn wat de deelnemers betreft te groot en te massaal op deze plek. Meer verdelen in de ruimte die er is. Want bij veel sportvelden hoort ook 

autoverkeer.   

 

Bebouwing 

Blij met de voorgestelde bebouwing aan het lint waarbij er ook specifiek rekening gehouden is met het karakter van het lint. Verdeel sociale 

huurwoningen evenredig over het gebied. Heb aandacht voor lichtvervuiling. We blijven graag de sterren zien in het gebied. 
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Gedetailleerde uitwerking >> 

Bedrijvenpark (A) 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Kan er vanuit de watergedachte met het stroompje bij het bedrijvenpark niet ook een aftakking worden gemaakt zodat er een klein haventje bij 

Engelbert ontstaat? 

• Doe iets met het thema zonnepanelen op het bedrijvenpark. 

• Wat moet er qua bedrijvigheid komen op die plek van het bedrijvenpark? Denk daar goed over na. We willen geen logistieke dozen. 

• Wat wordt de fasering van het bedrijvenpark? Stuur op kwaliteit! 

• Waarom is het bedrijvenpark nu zo groot  en waarom is dat niet meer verspreid langs de A7? Het voelt nu echt als een massief blok daar op die 

plek. Nu is er maar één bedrijvenpark ingetekend en bij het vorige voorstel meer verspreid. 

• Waarom wordt er geen geluidswal ingetekend bij de A7 langs het bedrijvenpark? Kan een natuurlijke geluidswal zijn? Hier wel steeds om gevraagd, 

maar wordt niet getekend. Waarom niet? 

• Kan MKB ook langs de A7 om te fungeren als geluidswal? 

• De ingetekende watergang bij het bedrijventerrein heeft weinig functie en zorg voor een extra barrière zonder duidelijk nut. 

Grunopark/De Wierden (B) 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Er ontstaat een sterk contrast tussen Grunopark/De Wierden en de overkant van het water met het strand.  

• Laat de huidige bomen en singels staan. Ga die niet kappen. Daar zijn zorgen over. 

• Zorg voor een mooie natuurlijke corridor tussen verschillende woongebieden. 

• Wat gaat er gebeuren met de hoogspanningskabel die niet alleen door Grunopark/De Wierden loopt, maar door het hele gebied? 
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Eemskanaalzone/EKZ (C) 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Er staan ook bedrijven bij EKZ ingetekend. Dit moet wel echt gegarandeerd wonen en werken zijn en ook niet bedrijvenpark. Hoe wordt hierop 

gestuurd? En werkt dit ook? Zijn er praktijkvoorbeelden? 

• Het programma + infrastructuur hier zijn teveel losse op zichzelf staande stukken. 

Verkeer 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Aan de Noordelijke kant van de A7 is het één en al natuur. Tot aan het nieuwe industriegebied richting Engelbert. Houd daar rekening mee! 

• Waarom geen extra aftakking op de A7 met een rotonde? 

• Is er in de verkeersmatrix rekening gehouden met bijvoorbeeld de ontsluiting van Engelbert? 

• Is er met de optie Bieleveldslaan in de matrix wel rekening gehouden met bestaande bebouwing aldaar? Dat is nogal wat. Daar hebben de 

aanwonenden last van. 

• Kan de nieuwe weg (E) alle verkeersbewegingen wel aan? Er komt dan nogal verkeer langs. 

• Hoe representatief zijn de verkeerstellingen? Die zijn vooral gedaan in rustige (corona) perioden en in 2016. Toen was het ook rustig. Zijn deze wel 

goed om te gebruiken? 

• Blijft het OV door Middelbert en Engelbert heen gaan? Zorg dat het OV goed bereikbaar blijft. 

• Zorgen over het verkeer dat vanaf de A7 het gebied in komt. Hoeveel verkeer gaat dit worden via Engelbert? 

• Omzoom wegen met hoge bomen om het eenzelfde uitstraling te geven als alle linten in het gebied. 

• Hoe worden de deelgebieden ontsloten? Soms lijken vlekken vreemd te liggen door de ontsluitingswegen. 

• Let op verkeersveiligheid op bestaande lintwegen. Er is vaak geen stoep en er wordt te hard gereden. Misschien kunnen we dit anders inrichten? 

Maak fietsstraten. 
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Fietsen/wandelen 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Fietsroutes lijken nog niet gepland op reisefficiency 

• Heb aandacht voor fietsverbinding richting de stad en voldoende verlichting langs de paden. 

• Maak een fietsverbinding vanaf de Middelberterweg richting de tunnel onder de A7 richting de Hunzezone en dan naar de stad. 

• Op sommige stukken langs de route gaat de route dwars door bestaande bebouwing heen. Nog even goed naar kijken. 

• Behoud bestaande wandelommetjes en teken deze ook in op de uiteindelijke kaart. 

• Kan er een wandelpad langs de Borgsloot worden gemaakt? 

Bos 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Richt het gebied snel in met groen, wacht daar niet te lang mee. 

• Behoud het Driebondsbos. Daar geen stadse uitstraling realiseren. 

• Wat voor horeca komt er in de Harksteder Broeklanden (F)? Zorg ervoor dat er horeca komt dat past bij het gebied. En geen hele grote uitspanning. 

• In deze tekening zien we minder groen langs de linten dan de vorige keer. Dit moet wel weer terug. 

• Houd rekening met de ecologische verbindingen. Maar hier doorlopende lijnen qua groen van, zodat iedereen mens en dier ruimte heeft. 

• De Middelberterplas is mooi ingetekend zo. Houden zo. 

• Kan de Middelberterplas ook worden vergroot in plaats van de ingetekende watergang? 
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Ingetekende sportvelden bij Middelbert (D) 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

• Er zijn op deze plek teveel sportvelden bij elkaar getekend. Kunnen we dat niet meer verspreiden over het gebied heen? 

• Waar de sportvelden zijn ingetekend, ligt een heikikkersloot/gebied. 

• Hoe en waar kan er hier geparkeerd worden? Dat wordt een groot probleem bij zoveel sportvelden. Zorgt voor overlast voor de buurt. 

• Kan het sportpark niet voor een deel ook in EKZ worden getekend? 

• Moeten er echt zoveel sportvelden komen? Misschien onderzoek doen naar efficiënter gebruik van de sportvelden? Vaker inzetten, meer 

vrijwilligers, meer trainers etc. Dan kun je ruimte besparen. 

Bebouwing 
 

Suggesties/ideeën/vragen 

 

• Blij met de openheid en de voorgestelde bebouwing direct aan het lint. 

• Kan de extra bebouwing links van de zuidelijke route nabij de Hoofdweg niet in Gruno/De Wierden landen? Dan kan dit landschap bij de Hoofdweg 

open blijven nabij Woltjerspoorweg. 

• Blij dat de meeste doorkijkjes behouden blijven zoals die richting de Martinitoren. 

• Hoe zit het met lichtvervuiling? We vinden het erg belangrijk dat we de sterren kunnen blijven zien in het gebied. 

• Maak de voorzieningen in het gebied niet groot, maar juist kleinschalig en dorps met kleine pleintjes (plekken van de harten). 

• Kan er een bestaande boerderij langs de Middelberterweg worden omgebouwd tot dorpshuis? Zou mooi zijn. 

• Kunnen er gebouwen worden gerealiseerd die speciaal bedoeld zijn voor woongroepen/ gezamenlijk wonen? 

• Behoud de ritssluiting qua bebouwing van het bestaande lint. 

• Kunnen de boerderijen die in het bezit zijn van de gemeente worden omgebouwd tot collectieve wooninitiatieven zoals seniorenwoningen etc. 

• Sociale huurwoningen goed evenredig verdelen. 

• De overgang naar intensieve bebouwing bij de Hoofdweg zorgvuldig vormgeven. 

• Hoe zit het met de IBA (Individuele Behandeling Afvalwater) aangesloten percelen aan de Hoofdweg? 

• Maak groen en verblijfsplekken aan het water tussen de woningen en het meer. 
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Overige reacties  

 

Suggesties/ideeën/vragen 

• De plannen gaan de goede kant op. Er is geluisterd naar alle opmerkingen en dat zien de meesten er ook wel in verwerkt. Er zijn nog wel zorgen 

over  schaal- en detailniveau. 

• In het gebied loopt een gemeentegrens. Het gaat om grondgebied van de gemeente Groningen en de gemeente Midden-Groningen. De 
communicatie tussen de gemeenten voor bewoners aan die grens is soms ontzettend ingewikkeld. Dan gaat het over praktische zaken als 
vuilophalen etc. Is daar iets aan te doen? Dat dit beter en meer soepel gaat? 

• Wat wordt de totale fasering en planning voor alle plannen? Wanneer wordt er waar gebouwd? Maak dat snel bekend. 

• Laat de aangelegde stranden in het totale gebied overal gelijk zijn qua korrelgrootte van het zand etc. Uniformiteit in uitstraling.  

• Zorg voor een plek waar de kano gemakkelijk te water gelaten kan worden. Zorg dat de aangelegde watergangen toegankelijk zijn voor gebruik en 
ook breed genoeg. 

• Wat gebeurt er met het bedrijventerrein Driebond? En Meerstad Noord? Word er rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen die gebieden? 
Nu moet alles landen in plangebied Meerstad, maar is er geen ruimte bij Driebond voor bijvoorbeeld sport, wonen? En kan het meer niet uitbreiden 
in de toekomst naar Meerstad noord? Waarom nu alles laten landen in dit plangebied? 

• We hebben behoefte aan een tekening op schaal. Hoe groot is alles daadwerkelijk en hoe ziet het er dan uit? 

• Goed kijken naar snel internet in het gehele gebied. Nu is dat bijvoorbeeld aan de Hoofdweg een probleem. 

• Let op de natuur en interactie met mensen. Want wat is echt natuur zonder mensen. 
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2.2 Jongeren 
De actualisatie moet ook passen bij de wensen en ideeën van huidige en toekomstige jongere inwoners. Jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar hebben we 
aangesproken via twee jongerensessies. De eerste werksessie (31 januari 2022) was digitaal, de tweede fysiek (11 april 2022).  
Om nog meer inbreng te krijgen van jongeren, hebben we ook een digitale enquête uitgevoerd (zie hoofdstuk 4.3). 
 

Verslag Jongerensessie 1 Meerstad Masterplan 1.1. – 31 januari 2022 
Hoe ziet het plangebied van Meerstad inclusief de gebieden rond (Klein) Harkstede, Scharmer, Lageland, Middelbert en Engelbert er op hoofdlijnen uit in 2050? Waar 
komen de woningen en voorzieningen? En waar het groen en het water? Bureau Meerstad is in gesprek met inwoners van het Meerstad plangebied om te praten over de 
toekomst van hun leefomgeving. Het Masterplan Meerstad uit 2005 wordt geactualiseerd. Om dat goed te kunnen doen, is het ook belangrijk te weten hoe jongeren 
tegen hun leefomgeving aankijken. Wat vinden ze nu al mooi aan hun omgeving en willen ze houden? Maar ook wat ontbreekt er? Daarover is Bureau Meerstad op 
maandag 31 januari met meer dan 30 jongeren uit het gebied in gesprek gegaan. 
 
Oorspronkelijk was de gedachte tijdens het gesprek samen pizza te eten. Dat ging niet door omdat de sessie digitaal moest plaatsvinden. Daarom hebben we de 
jongeren van te voren pizzasokken toegestuurd. We zijn ontzettend blij met de getoonde betrokkenheid van de jongeren. Om nog meer jongeren uit het gebied de kans 
te geven mee te praten, volgt er binnenkort een online enquête voor jongeren in het plangebied Meerstad. Op die manier hopen we nóg meer inbreng te krijgen van 
jongeren uit alle dorpen en delen van het plangebied. 
 
Martin Biewenga is o.a. stedenbouwer bij West 8. Hij gaf tijdens de jongerensessie een toelichting op de concept-plannen voor onder meer de nieuwe woongebieden en 
vertelde waarom we de hulp van jongeren nodig hebben. Op de website meerstad.eu/toekomst zijn op de pagina naslag de meest recente concept-kaartbeelden te 
vinden in de vorm van presentaties. Anders dan bij de werksessies voor volwassenen hebben we deze toelichting niet opgenomen. Dat heeft te maken met de privacy 
van de jongeren. 
Na de toelichting hebben de jongeren vragen beantwoord. Een samenvatting van de jongerensessie en de beantwoordde vragen en polls is na te lezen in dit verslag. 
Ook zijn er woordwolken gemaakt. In deze woordwolken zijn telkens een aantal woorden groter weergegeven, dit betekent dat dit antwoord vaker werd genoemd dan de 
andere antwoorden.  
 
Voor de sessie plaatsvond, hebben we de jongeren gevraagd of zij ons alvast foto’s wilden sturen van ideeën voor de toekomst van het plangebied. Ook deze zijn 
bijgevoegd. Deze ideeën hebben we tijdens de sessie (vraag 7) verder besproken.  
 
Meer informatie over de toekomst van het plangebied Meerstad is te vinden via de website meerstad.eu/toekomst 
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Vooraf ingestuurd ideeën door de jongeren 
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VRAAG 1 – Heb je je pizza sokken aan? VRAAG 2 – Ik woon in … 
 

 
 
 
VRAAG 3 – Ik geef mijn woonomgeving als rapportcijfer een … 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Een aantal jongeren gaf daarnaast in de chat en mondeling aan binnenkort te 
verhuizen naar Meerstad.  
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VRAAG 4 – Wat vind je het leukst aan jouw woonomgeving/dorp? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRAAG 5 - Wat vind je minder leuk? 
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VRAAG 6 - Er is genoeg te doen in mijn woonomgeving 

 
 
Overige opmerkingen: 

 Bij Break Out is altijd wel iets leuks te doen (klimmen, waterskiën, wakeboarden en de escape room). 
 Ik keek altijd erg uit naar het luchtballonnen festival, maar dat is afgeschaft. 
 Het vliegerfestival was heel erg leuk in Meerstad. 
 Het natuurbad van Engelbert is ook leuk. 
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VRAAG 7 - Wat zou je graag willen verbeteren of toevoegen aan je woonomgeving? 
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VRAAG 8 - Waar zit je op school? 

 
 
VRAAG 9 – Hoe ga je naar school? VRAAG 10 - Wat doe je graag in je vrije tijd? 
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VRAAG 11 - Ben je lid van een vereniging? Zo ja, welke vereniging? 
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VRAAG 12 - Ga je wel eens naar het Woldmeer? 

 
 
 
VRAAG 13 - Als je alles mag kiezen, wat zou je dan graag doen in, op of naast het Woldmeer zodat het nog leuker wordt voor jongeren? 
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VRAAG 14 - Welke evenementen zou je leuk vinden in je woonomgeving? 

 
 
VRAAG 15 - Wat zijn we vergeten te vragen of te vertellen? 
 Blijft Break Out? 

Of dat in de verdere toekomst zo is, weten we nog niet. We hebben wel van meerdere inwoners begrepen dat ze erg jammer zouden vinden. We nemen dit punt 
mee in het onderzoek voor het plan dat we gaan maken. 
 

 Komt er nog een keer een meedenk-sessie? 
Binnenkort verschijnt een online enquête. We hopen dat veel jongeren daar aan mee gaan doen. In maart organiseren we weer een bijeenkomst, dan met pizza. 
Nu maken we een plan op hoofdlijnen, de komende jaren werken we dat steeds verder uit. Daar willen heel graag opnieuw jongeren bij betrekken. 
 

 Waar gaan we alle dingen, zoals de skatebaan, plaatsen? 
We gaan in het plan dat we nu maken locaties aangeven waar we ruimte zien voor jongeren voorzieningen. Dan weten we nog niet precies om welke voorziening 
het gaat en hoe dit eruit komt te zien. Dat volgt als we de plannen verder uitwerken. 
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VRAAG 16 – Hoe bereiken we zoveel mogelijk jongeren in het gebied voor de enquête? 

 
VRAAG 17 – Wat is een leuke prijs? 

 Een chocoladereep 
 Bol.com cadeaukaart 
 Geld 
 Bioscoopbon 
 Kaartjes voor de Efteling 

 
VRAAG 18 – Ik wil vaker meepraten over de toekomst van mijn woonomgeving 
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VRAAG 19 – Dit doe ik dan het liefst … 

 
 
 
 
Ter afsluiting 
De jongeren benadrukten verder nog de urgentie van de genoemde wensen, omdat zij bang zijn anders niet meer te kunnen profiteren van de veranderingen in hun 
woonomgeving. Dit nemen wij uiteraard mee. In maart hebben we de jongeren een tweede sessie beloofd. Deze gaat (als het kan) fysiek plaatsvinden, zodat we dan 
samen de beloofde pizza’s alsnog kunnen eten.  
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Verslag Jongerensessie 2 Meerstad Masterplan 1.1. – 11 april 2022 
In dit verslag blikken we terug op de tweede jongerensessie van maandag 11 april die we hebben georganiseerd. Hier hebben meer dan 27 jongeren aan deelgenomen. 
 
Meer informatie over de toekomst van het plangebied Meerstad is te vinden via de website meerstad.eu/toekomst. 
 
Een groot deel van de jongeren heeft in de enquête aangegeven graag mee te willen praten 
over de toekomst van hun buurt. Deze jongeren én de jongeren die tijdens de eerste sessie al 
aanwezig waren, hebben een uitnodiging voor de tweede jongerensessie van maandag 11 
april jl. ontvangen.  
 
Bij deze tweede jongerensessie waren 27 jongeren tussen de 10 en 17 jaar aanwezig. We 
hebben tijdens de sessie een deel van de uitkomsten van de enquête toegelicht. Daarnaast 
hebben we geïnventariseerd of er animo is voor het creëren van een werkgroep. Samen met 
deze werkgroep willen we kijken naar de mogelijkheden om een speciale jongerenplek in te 
richten. We denken daarbij aan de locatie in Meeroevers waar nu al speelvoorzieningen en 
moestuinen zijn, gezien daar nog ruimte vrij is. We hebben deze sessie afgesloten met de 
beloofde pizza en met ijs! 
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3. Overlegtafels 
Verschillende belangenorganisaties en ondernemers zijn vanaf de start uitgenodigd om mee te denken 
over de toekomst van plangebied Meerstad door aan te schuiven aan ‘thematafels’. We hebben diverse 
thematafels georganiseerd: over natuur & landschap, over ondernemen en over recreatie & toerisme. 
Ook spraken we met de Fietsersbond en Toegankelijk 050. Een impressie van de gesprekken vindt u in 
dit hoofdstuk. 
 

3.1 Natuur & Landschapstafel 
Overlegtafel 1 18 januari 2022 
Overlegtafel 2 1 maart 2022 
Overlegtafel 3 17 mei 2022 
 

Impressie Natuur- en landschapstafel 18 januari 2022 
 
Deelnemers: Natuur- en Milieufederatie -vertegenwoordigen ook Staatsbosbeheer en Avifauna 

Groninger Landschap 
Landschapsbeheer Groningen 
Natuurmonumenten 
Werkgroep Natuur en Landschap Duurswold 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
Agenda 
De agenda voor de eerste Natuur- en Landschapstafel: 
 
1. Welkom en kennismaking 
2. Vaststellen agenda 
3. Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad  
4. Eerste inventarisatie van: 

- Ontwikkelingen 
- Wensen 
- Uitdagingen/zorgen 

5. Vooruitblik tweede Natuur- en Landschapstafel 
 
Vaststellen agenda 
Akkoord met het vastleggen van het gesprek op hoofdlijnen en de afspraken in een impressie. Deze 
impressie wordt eerst aan de deelnemers voorgelegd waarna deze wordt gepubliceerd op de website 
meerstad.eu/toekomst zodat iedereen er kennis van kan nemen. 
 
Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad 
Jornand Veldman geeft aan de hand van bijgevoegde sheets een toelichting op het proces waarmee 
Bureau Meerstad wil komen tot een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. We staan ook stil 
bij de manier waarop natuur en landschap een plek kregen in het Masterplan. We laten de invalshoeken 
zien die in eerste werksessie met inwoners zijn besproken. Doel van deze eerste tafel is inbreng krijgen 
over de kansen, relevante ontwikkelingen, ideeën en mogelijk zorgen over natuur en landschap, zodat we 
die mee kunnen nemen in de actualisatie van het masterplan.  
 
Eerste reacties en vragen 
- In het Masterplan Meerstad werd de bebouwing grotendeels verspreid over het hele gebied. Het is 

een goede beweging de bebouwing meer te clusteren en zo meer openheid en ruimte voor groen en 
natuur over te houden. 

- Zie plangebied Meerstad als ‘groene long’ of ‘uitloopgebied’ van de stad. Daar past het initiatief 
MEER-bos heel goed bij. Neem het idee voor dit stadsbos zover mogelijk mee in het Masterplan. Het 
combineert meerdere opgaven met elkaar: de afscherming van de A-7, recreatiemogelijkheden en 
toevoegen groen. Denk wel aan cultuurhistorie en de bodem, die leiden mogelijk tot een wat andere 
inrichting dan nu is getekend door de inwoners. Er is behoefte aan ‘uitloopgebieden’ nu trekken vele 
stadjers er bijvoorbeeld met hun hond op uit naar Scharmer. 
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- Toen het Masterplan in 2005 werd opgesteld was er sprake van nationaal beleid voor ecologische 
verbindingszones: de EHS. Dat heeft oa geleid tot de Haak om Harkstede, die later niet uitvoerbaar 
bleek. Nationaal is dat beleid er niet meer, maar regionaal wel. Kijk er ook naar op die schaal. Sluit 
aan bij Groeningen en maak goede verbindingen met de stad. 

- Het is goed en begrijpelijk dat de bevolking meepraat over de plannen, maar blijf zelf altijd toetsen of 
ideeën wel realistisch en wenselijk zijn. Een voorbeeld is de koppeling tussen het Woldmeer, 
Borgmeren en het Zuidlaardermeer. De waterkwaliteit in Borgmeren is bijzonder goed er zijn 
uitzonderlijk veel vissen. Het meer wordt ook maar zeer beperkt gebruikt voor recreatie. Gaat de 
waterkwaliteit niet verloren als je de wateren met elkaar in verbinding brengt? 

- Denk slim na over bedrijventerreinen en maak ook daar combinaties. Een interessant voorbeeld is de 
Hunzezone. 

- Het huidige Meerstad sluit niet altijd goed aan bij de cultuurhistorie. De actualisatie van het Masterplan 
biedt de kans dit wel te doen. Kijk daarom goed naar wat het landschap vertelt en welke bestaande 
waarden er zijn. Maar daar gebruik van. Kijk ook naar het huidig gebruik door doelsoorten, die helpen 
ook bij een goede inrichting van een gebied. 

- Het Driebondsbos kan waarde toevoegen aan het gebied en is een belangrijke link in de groene 
verbinding richting stad. Het geplande tijdelijke skillspark zet deze verbinding onder druk. De 
Middelberterplas is ook een belangrijke schakel. Denk naast grotere verbindingen ook aan de kleine 
groene dooradering.  

- Het is jammer dat er een beeld bestaat dat er altijd een hek om natuur moet. Dat is vaak niet nodig. Er 
zijn vele slimme tussenoplossingen waarbij natuur samen kan gaan met gebruik of bebouwing. In 
Kardinge zijn mooie voorbeelden van gebruiksgroen en rustgebieden die zijn dan bijvoorbeeld 
afgescheiden door een sloot.  

- Er zijn kansen in de verbinding met Kardinge. Hier zijn vele recreatiemogelijkheden. Het gebied wordt 
nog veel groter.  

- Denk bij deze opgave slim na over ruimtegebruik. Combineer functies met elkaar. Waarom zou je 
bijvoorbeeld het zonnepark in Lageland niet combineren met de waterbergingsopgave?  

- Het Rijk heeft een Bosstrategie vastgesteld en de provincie heeft dat vertaald in beleid ‘Bos en Hout’. 
Kijk wat dit kan betekenen voor Meerstad.  

- Leg ecologische verbindingen steviger vast door ze in bestemmingsplannen te verankeren. Maak daar 
als het kan een pilot van en geef deze verbindingen de juiste juridische status. Nu is er nog teveel 
ruimte om een andere bestemming te geven zoals bij het tijdelijk skillspark gebeurt.  

- Wat is nu stand van zaken van het skillspark? ? Antw: voor de uitvoering en exploitatie van het 
skillspark is de gemeente Groningen op zoek naar een initiatiefnemer. Het huidige ontwerp moet nog 
verder uitgewerkt en aangepast worden aan o.a. de voorwaarden rondom het Haviksnest. Vanwege 
de ligging op een slibdepot mag niet in de grond worden gewerkt, alleen er bovenop. De provincie 
Groningen is bevoegd gezag met betrekking tot het slibdepot, de gemeente voor de ruimtelijke 
procedure. De vergunningaanvragen moeten nog starten.  

- Kijk of het nog mogelijk is het skillspark op een andere plek te realiseren en dan permanent. 
Bijvoorbeeld in de groenstrook langs de A-7. Zo maak je de sprong naar voren en hoef je minder 
vanuit het defensief te reageren.  

- Ga in de volgende fase samenwerken met terreinbeheerders. Denk goed na over het juiste beheer 
van groengebieden verbindingszones. Dit kost geld en energie.  
 

Vooruitblik tweede Natuur- en Landschapstafel 
Het tweede gesprek plannen we in eind februari/begin maart. Dan gaan we concreter aan de slag met 
kaarten. Natuur- en Milieufederatie koppelt dit eerste gesprek terug aan Staatsbosbeheer en Avifauna. 
Overweeg voor de tweede Natuur- en Landschaptafel de Agrarische Natuurverenging uit te nodig.  
 
 

Impressie Natuur- en landschapstafel 1 maart 2022 
 
Deelnemers:  Natuur en Milieufederatie 
 Groninger Landschap 
 Landschapsbeheer Groningen 
 Natuurmonumenten 
 Werkgroep Natuur en Landschap Duurswold 
 Bureau Meerstad  
 West8 
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De nieuwe voorkeursvariant tekening van dit moment werd toegelicht door Martin Biewenga van West8. 
De tekening is nog aan wijzigingen onderhevig, maar zoals de tekening nu is werd deze besproken.  
 
Hieronder gemaakte opmerkingen hebben o.a. betrekking op de getoonde tekeningen.  
- Meerstad ligt in Duurswold. Op landschapsgeschiedenis.nl is meer informatie hierover te vinden. 
- Bureau Meerstad (BM) is bezig met een open planproces samen met o.a. inwoners en 

belangenverenigingen. Heel fijn dat iedereen aan de voorkant mee wil denken. De nieuwe 
voorkeursvariantkaart/plankaart is geen juridisch document. Het wordt wel vastgesteld door de 
colleges van gemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen. Wat we ermee willen bereiken is 
een agenda voor de toekomst. Een koersdocument dat vervolgens op details wordt uitgewerkt en in 
deelplannen. Hoe beter we dit proces aan de voorkant doen, het beter het gezamenlijke plan wordt. 
De voorkeursvariant is in maart klaar, waarna we dit proces in april willen afronden. Om daarna verder 
te gaan per deelgebied.  

- Als er nu of straks nog ideeën zijn, laat het weten. We nemen nu mee wat we mee kunnen nemen. In 
de plannen tekenen we ook over andermans gronden heen. Wij moeten de plannen nog verder 
tekenen en rekenen. Er komt een uitvoeringsparagraaf mee met het uitvoeringsplan. 

- De stadsecologen van de gemeente Groningen worden aan tafel gemist. BM licht toe dat we de 
stadsecologen zeker betrekken. Er is nu o.a. contact met Klaas van Nierop die meekijkt met de 
plannen.  

- In de landschapswerktafel van Toukomst wordt het plan voor MEER-bos verder besproken. Er ligt nog 
geen opdracht om het verder te ontwikkelen.  

- Er zit niet echt geschiedenis van houtproductie in het gebied. Dit was meer subsidie gestuurd. 
- Is er voldoende gekeken naar de grondsamenstelling? Goed om daar onderzoek naar te doen.  
- Ook goed e.e.a. toetsen bij het Waterschap. Het is belangrijk om te kijken naar de dynamiek in het 

systeem. Let op peildynamiek in het meer en kijk naar zomers versus winters. Waterkwaliteit speelt 
een belangrijke rol. We hoeven de wateren niet te mengen, maar dat betekent wel het e.e.a. voor 
toegankelijkheid.  

- Een verbinding met het Zuidlaardermeer is mooi, maar dan moet er ook goed bekeken worden naar 
het beverproof maken. Als je het gebied nat ontsluit is dat een risico. Onder de N860 tegen het 
Winschoterdiep is een bever werende faunavoorziening opgenomen. De otter past wel door de 
toegang. Goed kijken naar welke randvoorwaarden de Provincie heeft m.b.t. de bever. De bever is 
bedreigend voor het Slochterdiep en het Eemskanaal.  

- In het onderzoek van Strootman wordt ook gerefereerd aan de verbinding met Zuidlaardermeer. Het 
varen van Woldmeer naar Zuidlaardermeer neemt ongeveer 6 uur in beslag. Deze route moet worden 
geladen met ecologisch en recreatief potentieel. Het heeft grote consequenties voor inrichting, maar 
ook voor de ecologie. 

- Kun je ook gebruik maken van historische lijnen i.p.v. een aangelegd water zoals dat nu loopt achter 
Middelbert en Engelbert? Dus op basis van de historische verkaveling? Dat je de Hunze laat voor wat 
hij is. Wel een natte verbinding maken, maar ook een kavelgrens. Onderbouw de gemaakte keuzes 
goed en kijk naar wat het (ecologisch en landschappelijk) oplevert. 

- Laat de slipdepots zoveel mogelijk vrij qua bebouwing. Het is een verbinding richting andere depots 
en de Hunzezone. Hier moet rekening mee worden gehouden. Versterk en benut het Driebondsbos. 

- Er kan binnen de strook van het Driebondsbos mogelijk wel kleinschalig worden gebouwd. Maak geen 
harde grens. Massale bebouwing in dat gebied creëert een conflict.  

- Kan het skilspark niet alvast naar een andere plek? Dat biedt ook een kans. In de oorspronkelijke 
plannen was het Driebondsbos een groene band.  

- Kan er een deel van de waterberging komen bij Meerstad Noord (achter Slochterdiep). Wat gebeurt er 
na 25 jaar als er geen zonnepanelen meer worden geplaatst? Op dit moment kan er daar geen meer 
gepland worden, aangezien we nu rekening moeten houden met de besluiten en bestemming van de 
gemeente Groningen voor een zonnepark aldaar. De besluitvorming is al ver. 

- Het concept van gecentreerd bouwen op bepaalde gebieden is een goed idee. Alles lijkt nu in het plan 
te zitten. Maar kijk nog wel een keer kritisch naar de ontstaansgeschiedenis, identiteit, bestaande 
natuurwaarden en ondergrond. Kijk naar de onderbouwing voor inrichting op landschapsniveau. Wat 
is de relatie met de omgeving? Hoe sluit het groen aan op de omgeving in relatie tot de bebouwing. Er 
is gekeken naar waar in het plan ruimte is voor bebouwing, maar niet andersom. Dat is jammer.  

- Alle grondeigenaren zijn aangeschreven dat we een onderzoek laten uitvoeren door een extern 
bureau om te kijken naar flora en fauna. Dit zodat we er zo goed mogelijk rekening mee kunnen 
houden.  

- Er is net een IPCC rapport verschenen en uit dat rapport lijkt dat de klimaatverandering verder is dan 
we denken. En dat vooral waterproblematiek een reëel dreiging is voor woningen en woningbouw als 
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we daar geen rekening mee houden. Wordt daar in dit plan voldoende rekening mee gehouden? Denk 
na over hoe je met water omgaat en pak daarin ook kans om te laten zien hoe het kan. Denk 
innovatief. Het is een mooie kans om het plan weerbaar te maken voor waterdynamiek.   

- Het vraagstuk rondom waterdynamiek wordt steeds groter. We hebben nu een vraag gekregen voor 
350 ha meer/ waterberging (tot 50 cm waterstijging houden we rekening mee). Als er extra vraag is 
naar waterberging in de toekomst dan is dat een nieuwe vraag en moeten we dan als BM kijken hoe 
we dat kunnen oplossen. Er wordt wel gekeken naar alternatieve woonvormen voor het wonen op het 
water. En er wordt uiteraard gekeken naar wat voor consequenties of dat heeft. Bijvoorbeeld wonen in 
een plas/dras gebied.  

- Het MEER-bos kan een stadsbos worden. Als groene long voor de stad Groningen. Een uitloopgebied 
voor iedereen. Niet alleen voor de inwoners van een gebied.  

- Het zou mooi zijn als het beheer van het groen wordt gedaan door natuurorganisaties. 
Landschapsbeheer zou daar wel een rol in willen spelen mogelijk met betrokkenheid van inwoners 
van het gebied. Dit is zeker een optie. Hangt ook af van de exacte invulling van het groen. Denk het 
beheer van groenzones robuust uit, samen met bijvoorbeeld agrarische sector. Denk niet gelijk in 
parken etc. Denk ook na over manieren om het beheer te financieren.  

- Kijk binnen het totale gebied naar doelsoorten en welke soorten je wilt laten migreren. Als je de 
randvoorwaarden kent per soort, dan kun je daar rekening mee houden. Per plek kan dat ook 
verschillend zijn. Kijk naar ecologische kwaliteit van nu en neem dat als vertrekpunt voor groene 
verbindingen. Kijk ook naar de recreatieve verbinding richting Kardings Ontzet. Daar liggen kansen en 
mogelijkheden. Denk na over seizoensgebonden recreatieaanbod door de dynamiek van de natuur.  

- Houd rekening in de Eemskanaalzone met waterveiligheid vanuit het Eemskanaal. Dit is een cruciale 
plek qua water.  

- Houd rekening met natuurinclusief bouwen. Hier is ook beleid voor vanuit de gemeente Groningen. Dit 
betekent wel het e.e.a. voor bouwen. Is een kans om dit te verweven in ecologische verbindingen.  

- Alle organisaties geven aan het plan nog te bespreken met de achterban en mogelijk komen enkelen 
nog met een schriftelijke reactie. Dit is zeer welkom. 

- Vervolg proces. In maart is de kaart klaar. In april hebben we dan de voorkeursvariant die door de 
colleges wordt vastgesteld. In sept/okt gaat het plan dan naar de raad van gemeente Groningen. 
Waarschijnlijk ook naar de raad van Midden-Groningen, maar die kijken alleen naar de gevolgen van 
het eigen grondgebied. 

- Mark van Maanen is vanuit Bureau Meerstad als projectleider bezig met de eerste aanzet voor 
plannen rondom Gruno/De Wierden. Hier komen we met een stedenbouwkundig plan. 

- Kort voor de zomer wordt er ook gestart met een proces rondom de Eemskanaalzone. Hier komt ook 
een verdiepingsslag voor de plannen aldaar. 

 
 

Impressie Natuur- en landschapstafel 17 mei 2022 
 
Deelnemers: Natuur en Milieufederatie 
 Landschapsbeheer Groningen 
 Natuur en Landschap Duurswold 
 Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
 Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 
 
 
We bespreken het concept-wensbeeld met elkaar. De Natuur- en Landschapstafel geeft de volgende 
aandachtspunten en wensen mee: 
- Wees duidelijk over de status van het document. Het vaststellen ervan door de gemeenteraad geeft er 

wel betekenis aan terwijl het nu nog geen juridische status heeft.  
- Laat zien wat er nu nog onbekend is/ontbreekt. Zoals bijvoorbeeld ecologische onderzoeken. Dat volgt 

nog. 
- Heeft een gemeentelijk ecoloog meegekeken met dit plan? Antwoord: ja  
- Let ook op ontwikkelingen op het gebied van microklimaat en hittebestendigheid 
- Harksteder Broekland behouden betekent rekening houden met waterstand en dus dat er een dijk 

moet komen 
- Houdt een ruime strook langs het Slochterdiep vrij 
- Wat gebeurt er met de Vossenburg? Dat is een plek met archeologische waarde 
- Heb aandacht voor beheer. Denk bijvoorbeeld aan natuurbegrazing.  
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- Het lijkt nu nog alsof er geen verbinding komt met Borgmeren – Zuidlaardermeer. Geef op de kaart 
aan dat dit nog wordt onderzocht 

- De nieuwe Molensloot loopt dwars door de verkaveling heen. Hij stopt nu nog plotseling op de kaart, 
graag verbinding richting Driebondsbos 

- Kijk bij de inrichting van het bedrijvenpark goed naar groen op het bedrijvenpark zelf. Ook hier ligt een 
beheeropgave 

- Geef duidelijk aan dat het bedrijvenpark bij de Eemskanaalzone deels een ander karakter krijgt dan 
het grotere bedrijvenpark bij afslag Westerbroek. In Eemskanaalzone komt meer combinatie wonen-
werken 

- Let op openheid bij de lintbebouwing. Nu is daar heel veel bos getekend, vergeet de zichtlijnen en 
openheid niet. 

- Grunopark biedt kansen voor wonen in het bos. Let daarbij goed op de ecologische potentie. Er wordt 
een bomeninventarisatie uitgevoerd, daarop volgt het verkavelingsplan 

- Aan de Hoofdweg is een perceel met veel bos. Probeer dat te behouden. Ook dat heeft ecologische 
waarde. 

- Langs het water bij het Driebondsbos hoort de groene verbinding door te lopen richting stad. Pas dat 
aan op de kaart. Zorg ook voor een groenverbinding richting de MEER-dorpen 

- Komt het skillspark nog naast de P+R. Antwoord: we onderzoeken momenteel een andere locatie, ook 
nabij de P+R. De gemeente Groningen moet hier een besluit over nemen. 

- Het slibdepot biedt de kans op ecologische winst. Dat sluit recreatie niet uit, dat kan mooi samen gaan 
- Is het ook mogelijk de P+R te verschuiven richting de stad?  
- Het idee voor een bomenbank wordt positief ontvangen. Wellicht kan Staatsbosbeheer hier een rol in 

spelen.  
- Tot slot: maak werk van beheerplannen en ga in gesprek met terrein beheerorganisaties.  

 
 

3.2 Ondernemerstafel 
Overlegtafel 1 7 december 2021 en 9 december 2021 
Overlegtafel 2 1 februari 2022 
Overlegtafel 3 19 mei 2022 
 

Impressie Ondernemers 7 december 2021 
 
Deelnemers: Landbouwvereniging de Eendracht 

Ondernemersgroep Harkstede 
Bedrijvenvereniging Zuidoost 
Kuil Banden Engelbert 
Machinebouw Jaap Tempel Middelbert 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
De agenda van de eerste bijeenkomst van de ondernemerstafel 
 
1. Welkom en kennismaking 
2. Vaststellen agenda 

We maken een verslag in de vorm van een impressie 
3. Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad  
4. Eerste inventarisatie van: 

- Ontwikkelingen 
- Wensen 
- Uitdagingen/zorgen 

5. Vooruitblik tweede ondernemerstafel 
- Reactie op samenstelling 

 
Welkom en kennismaking 
Na het welkom en de kennismakingsronde benoemt Maartje Bos dat ook LTO Noord was uitgenodigd 
voor deze bijeenkomst. Zij waren verhinderd. Er volgt een aparte afspraak.  
 



 

89 

Vaststellen agenda 
Deelnemers zijn akkoord met het vastleggen van het gesprek op hoofdlijnen en de afspraken in een 
impressie. Deze impressie wordt eerst aan deelnemers voorgelegd waarna deze wordt gepubliceerd op 
de website meerstad.eu/toekomst zodat iedereen er kennis van kan nemen. 
 
Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad 
Jornand Veldman geeft aan de hand van bijgevoegde sheets een toelichting op het proces waarmee 
Bureau Meerstad wil komen tot een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. Naast 
woningbouw en de aanleg van het Woldmeer, maken 40 hectare bedrijventerrein en zo’n 300.000 m2 
voorzieningen deel uit van de opgaven van Meerstad. Wat is de beste plek daarvoor? Wat betekent dit 
voor de ontsluiting? Doel van de ondernemerstafel is inbreng krijgen van ondernemers over kansen, 
ontwikkelingen en zorgen zodat we die mee kunnen nemen in de actualisatie van het masterplan.  
 
Eerste reacties 
- De gemeente Groningen is bezig met een ‘strategie werklocaties’ (zie: Strategie werklocaties | 

Gemeente Groningen) Daarin is de 40 hectare bedrijventerrein bij Meerstad ook benoemd. Werkt 
Bureau Meerstad hierin samen met de gemeente? Antwoord: Ja, het document is bekend en we 
stemmen regelmatig af. 

- Waarom stond er in het Masterplan 2005 geen aaneengesloten blok bedrijventerrein? Het waren losse 
blokken (sheet 8). Antwoord: dat had waarschijnlijk te maken met grondeigendom. Ook nu bij de 
actualisatie ‘kleurt Bureau Meerstad op andermans grond’.  

- Contacten met een journalist van het Dagblad van het Noorden wekte de indruk dat de plannen voor 
bedrijvigheid al verder zijn uitgewerkt dat nu wordt verteld. Ook richting bedrijventerrein Driebond. 
Antwoord: voor de Eemskanaalzone is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) 
vastgesteld in het voorjaar van 2021. Hierin staat oa beschreven dat er woon- werklocaties komen en 
een voorzieningencluster. Daarnaast is ook de ambitie beschreven om de fietsverbinding met de stad 
te verbeteren, bijvoorbeeld door een ander soort bedrijvigheid langs de Sint Petersburgweg zodat 
sociale veiligheid verbetert. Het SPvE staat hier: Naslag - Meerstad Toekomst (toekomstmeerstad.eu) 

- Het sentiment tegenover Meerstad is echt veranderd. Veel inwoners vinden dat het mooi is geworden, 
er is levendigheid en er zijn veel jongen mensen. Er is ook veel samenwerking met Meerstad. 
Ondernemers zien kansen nu Meerstad verder groeit. 
Bij Harkstede was vroeger de wens een grote buffer aan te leggen tussen Harkstede en Meerstad. De 
grondhouding is nu veranderd.  

- Veel boeren moesten begin deze eeuw wijken voor de ontwikkeling van Meerstad. Ook vanwege de 
aanleg van groene zones. De zorg is nu dat er nog meer boeren moeten wijken voor groen. Is er niet 
al voldoende groen gerealiseerd? En kan het stuk plangebied aan de kant van Woudbloem en 
Scharmer niet verkleind worden? Antwoord: hier komen we verder op het proces op terug. 

- Er worden door verschillende speler plannen gemaakt voor hetzelfde gebied. Dat baart zorgen. Zo is 
er bijvoorbeeld de verkenning naar de A-7 corridor ( Integrale visie voor A-7 corridor Groningen - 
Strootman). Er is ook een plan voor windmolens bij Roodehaan ( Home - Windplatform Groningen). 
Hoe verhouden deze plannen zich tot elkaar? En wanneer is de verkenning A-7 corridor klaar en 
openbaar? Hierover leven vragen, ook bij leden van de bedrijvenvereniging zuidoost. Antwoord: 
Bureau Meerstad is bekend met deze plannen en houdt bij de ontwikkeling van Meerstad rekening 
met vastgesteld beleid. De visie op de A-7 corridor is gemaakt met inbreng van Bureau Meerstad 
omdat het inderdaad deels over het plangebied van Meerstad gaat.  
Afspraak: Navraag leert dat de visie op de A-7 corridor eind januari openbaar wordt gemaakt en naar 
de gemeenteraden van Groningen en Midden-Groningen wordt gestuurd. Bureau Meerstad ontvangt 
dit stuk dan ook, publiceert het op de website en stuurt het naar de leden van de ondernemerstafel. 

- Een belangrijk aandachtspunt is de ontsluiting. Daar graag in een volgend gesprek meer op 
inzoomen.  

- Het is belangrijk goed na te denken over het soort bedrijven dat in plangebied Meerstad komt. Wat 
past in de omgeving? Hoe zorg je ervoor dat er geen ‘dood industrieterrein’ ontstaat met bijvoorbeeld 
alleen maar opslag of de bekende grote dozen? Er moet ook geen zware bedrijvigheid komen. Stem 
goed af met de buurgemeenten en heb ook voor werkgelegenheid. De maakindustrie dreigt te 
verdwijnen uit Groningen, maar die is zeer waardevol.  

- De bouw van de windmolens is een risico. Dit heeft niet alleen effect op de aantrekkelijkheid als 
woongebied, maar ook als werkgebied vanwege oa geluid en slagschaduw.  

- Ondernemers voelen zich niet altijd gehoord en gesteund door de overheid. De ontwikkeling van 
Meerstad wordt dan ook met een dubbel gevoel gevolgd. Ondanks alle tegenstand is bijvoorbeeld 
toch gekozen voor windmolens bij Roodehaan.  
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- Voordat er nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd is het zaak eerst lege plekken op bestaande 
bedrijventerreinen beter te benutten. Bijvoorbeeld aan de Pop Dijkemaweg. 

 
Vooruitblik tweede ondernemerstafel 
De tweede ondernemerstafel plannen we in de tweede helft van januari. Dan gaan we concreter aan de 
slag met kaarten en verschillende invalshoeken die Bureau Meerstad onderzoekt. Om goed voorbereid te 
zijn ontvangen de deelnemers van ondernemerstafel graag vooraf informatie. Bureau Meerstad zegt toe 
vooraf informatie te sturen. Aandachtspunt daarbij is dat dit nog geen concrete plannen zijn, maar 
denkrichtingen. 
 
 

Impressie Ondernemers 9 december 2021 
 
Deelnemers: LTO Noord 

Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
Op 7 december was de eerste bijeenkomst van de ondernemerstafel. Hier kon LTO Noord niet bij 
aanwezig zijn. Op 9 december is daarom een apart gesprek gevoerd. De agenda voor dit gesprek was: 
 
1. Welkom en kennismaking 
2. Vaststellen agenda 
3. Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad  
4. Eerste inventarisatie van: 

- Ontwikkelingen 
- Wensen 
- Uitdagingen/zorgen 

5. Vooruitblik tweede ondernemerstafel 
 
Vaststellen agenda 
Akkoord met het vastleggen van het gesprek op hoofdlijnen en de afspraken in een impressie. Deze 
impressie wordt eerst aan LTO Noord voorgelegd waarna deze wordt gepubliceerd op de website 
meerstad.eu/toekomst zodat iedereen er kennis van kan nemen. 
 
Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad 
Jornand Veldman geeft aan de hand van bijgevoegde sheets een toelichting op het proces waarmee 
Bureau Meerstad wil komen tot een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. Naast 
woningbouw en de aanleg van het Woldmeer, maken 40 hectare bedrijventerrein en zo’n 300.000 m2 
voorzieningen deel uit van de opgaven van Meerstad. Wat is de beste plek daarvoor? Wat betekent dit 
voor de ontsluiting? Doel van de ondernemerstafel is inbreng krijgen van ondernemers over kansen, 
ontwikkelingen en zorgen zodat we die mee kunnen nemen in de actualisatie van het masterplan.  
 
Eerste reacties 
- Er wordt door de gemeente Midden-Groningen gewerkt aan een omgevingsvisie voor het 

buitengebied bij Harkstede. Raakt dit ook het Masterplan? Antwoord: Bureau Meerstad is daarvan op 
de hoogte. Het gaat om een ander gebied dan plangebied Meerstad. 

- Houdt rekening met de dieren die aangetrokken worden door veranderingen in het landschap. Het 
toevoegen van water trekt bijvoorbeeld veel watervogels aan. Dat gaat niet samen met 
pluimveebedrijven. Er bestaat ook een kans dat er wolven en bevers komen. Dit kan schade 
toebrengen aan nog actieve agrariërs in de omgeving maar ook aan inwoners. Breng dit goed in beeld 
en kijk daarbij naar een groter gebied. Onder meer naar het gebied ten oosten van Harkstede wat nog 
landbouwgebied is.  

- Denk ook bij de inrichting van de randen van het plangebied aan de uitstraling er omheen. Bossen 
kunnen bijvoorbeeld effecten hebben op omliggende landbouwgrond.  

- Is het ook mogelijk dat er ten oosten van Harstede nieuwe woningen/voorzieningen komen. Dat zou 
inkomsten opleveren voor de gemeente Midden-Groningen. Antwoord: in de stuurgroep Harkstede 
worden de ontwikkelingen met de gemeente Midden-Groningen besproken. Uitgangspunt daarbij is 
dat de grootschalige woningbouw die hoort bij de opgaven van Meerstad op grondgebied van de 
gemeente Groningen plaats zal vinden. Ook Harkstede zal hierdoor transformeren, met name als het 
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gaat om voorzieningen en ontsluiting. Dat is nog allemaal niet uitgewerkt. Het is niet waarschijnlijk dat 
er aan de oostkant grond nodig zal zijn voor nieuwe ontwikkelingen. 
 

Vooruitblik tweede ondernemerstafel 
De tweede ondernemerstafel plannen we in de tweede helft van januari. Dan gaan we concreter aan de 
slag met kaarten en verschillende invalshoeken die Bureau Meerstad onderzoekt. Om goed voorbereid te 
zijn, ontvangen de deelnemers van ondernemerstafel vooraf informatie. Bureau Meerstad zegt toe vooraf 
informatie te sturen. Aandachtspunt daarbij is dat dit nog geen concrete plannen zijn, maar 
denkrichtingen.  
 
 

Impressie Ondernemers 1 februari 2022 
 
Deelnemers:    Landbouwvereniging de Eendracht 

Bedrijvenvereniging Zuidoost 
Kuil Banden Engelbert 
Martin Biewenga – Stedenbouwkundige West8 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

Afwezig:  LTO Noord 
Ondernemersvereniging Harkstede Scharmer 
Machinebouw Jaap Tempel BV 
 

 
De agenda van de tweede bijeenkomst van de ondernemerstafel: 
 
1. Actuele stand van zaken Masterplan en nieuwe kaartbeelden: toelichting door Martin Biewenga 
2. Ontwikkelingen nabij Harkstede, inclusief Harkstede Haven, Grunopark/de Wierden en 

Eemskanaalzone.  
Welke kansen tekenen zich daar af voor ondernemers? 

3. De invulling van de groengebieden. Welke rol zouden agrariërs hierin kunnen spelen? 
4. Ontsluiting: toelichting op zoekgebied nieuwe ontsluitingsroute  
5. Bedrijvenparken: graag in gesprek over locaties, het profiel van deze terreinen 
6. Wat verder ter tafel komt 
 
Toelichting stand van zaken Masterplan Meerstad 
Martin Biewenga van West8 is stedenbouwkundige en werkt voor Bureau Meerstad aan de actualisatie 
van het Masterplan. Martin licht aan de hand van bijgevoegde sheets toe wat de actuele kaartbeelden en 
denkrichtingen zijn. Deze zijn ook gedeeld in de werksessies met inwoners.  
 
Reacties  
Bedrijvenpark 
- Grote bedrijven vertrekken momenteel uit de stad als ze meer ruimte nodig hebben. Ze vertrekken dan 

vaak naar Winschoten/Hoogezand. Logistieke bedrijven gaan vaak naar Hoogezand of Westpoort. 
- Er is ruimte nodig voor bedrijven die vanuit de binnenstad wat meer naar de rand van de stad willen. 
- De Scandinavische Havens worden ook ontwikkeld. Dat duurt nog wel wat later. Uit economisch 

onderzoek kwam de meerwaarde wat watergebonden bedrijvigheid naar voren. 
- Er is deels over de A7 getekend. Waarom doen jullie dat? Antw: dat heeft er mee te maken dat dit 

vanaf de A7 bekeken een ‘stadspoort’ is. Wij denken na over de vraag hoe deze er in toekomst uit 
komt te zien.  

- Energie en duurzaamheid kan een goed thema zijn, zeker nu er steeds meer aandacht voor is. VBZO 
heeft een plan voor verduurzaming van Driebond gemaakt. De uitvoering daarvan gaat goed. Bij 
Eemspoort loopt ook een verduurzamingsproject, daar wordt een bos geplant langs de Hunze waarbij 
bedrijven hun CO2 uitstoot compenseren. Kortom: het staat op de kaart en ondernemers zijn best 
bereid mee te denken en te doen. Er zijn ook veel fondsen/subsidies voor beschikbaar. 

- Langs de A7 zijn veel nieuwe panden bij gekomen. Het is belangrijk dat die zichtbaar blijven 
- Denk ook aan het mengen van wonen en werken. Dat zorgt voor levendigheid. Voorbeeld is 

Amsterdam-Noord. Dit geldt met name langs de verbinding Meerstad-Noord, onder meer vanwege 
sociale veiligheid. 
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- Het is goed in het Masterplan langs de A7 een strook aan te wijzen waar ruimte is voor een 
combinatie van bedrijvenpark en groen. Dat kan dan later verder worden uitgewerkt. Maar wees wel 
duidelijk over het soort bedrijven dat daar terecht kan. Benoem profiel, type en schaalgrootte. Daar is 
behoefte aan bij ondernemers. Dan kunnen ze er rekening mee houden in hun toekomstplannen. 

- Als gekozen wordt voor ‘duurzame’ bedrijven, wanneer ben je dat dan? Denk je dan aan 
toeleveranciers van groene bedrijven of bijvoorbeeld bedrijven voor circulaire bouw of houtbouw? 

- Groene, duurzame en innovatieve bedrijven zijn vaak klein en zitten vaak samen in een 
bedrijfsverzamelgebouw zodat ze elkaar goed weten te vinden. Breng dit goed in kaart. 

- Voor bedrijvenparken geldt dat aan elkaar gelieerde bedrijven graag dicht bij elkaar willen zitten. Er 
zijn bijvoorbeeld bedrijven die graag bij Kuil in de buurt zouden zitten omdat deze bedrijven elkaar 
versterken en het efficiënt werkt.  

- Bedrijven willen best zonnepanelen op hun daken leggen, zeker boerenbedrijven. Maar er is vaak een 
probleem met de netcapaciteit waardoor de opgewekte stroom niet teruggeleverd kan worden. Dat is 
een gemiste kans. 

- Het is goed als er een bij het nieuwe bedrijvenpark energiecoöperatie komt waarbij bedrijven ook 
energie aan elkaar leveren of om te zetten in waterstof. Dat soort ontwikkelingen gaat snel.  

 
Overige kansen voor ondernemers 
- Een uitbreiding van het waternetwerk en een haventje bij Harkstede biedt kansen voor ondernemers. 

Dat wordt positief ontvangen. Dit bespreken we graag de volgende keer wat diepgaander als ook de 
Ondernemersvereniging Harkstede Scharmer er bij is.  

 
Landschap 
- Wie onderhoudt het landschap straks? Ook natuur heeft onderhoud nodig. 
- De Agrarische Natuurvereniging heeft daar samen met Staatsbosbeheer veel ervaring mee en kan 

daar mogelijk een rol in spelen. Dat gaat vaak gepaard met het houden van vee. Wees vooraf wel 
duidelijk wat de doelstellingen zijn van het landschap. 

- Zet bij het onderhoud van het landschap mensen uit de omgeving in. 
 
 

Impressie Ondernemers 19 mei 2022 
 
Deelnemers: VBZO 

Kuil banden 
Ondernemersvereniging Harkstede (OGHS) 
Ondernemers Harkstede 
Landbouwvereniging de Eendracht 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 
 

 
We bespreken het concept-wensbeeld met elkaar. De Ondernemerstafel geeft de volgende 
aandachtspunten en wensen mee. 
- In de verschillende woongebieden komen voorzieningen. Let goed op de plek van die voorziengen. 

Plaats ze aan de randen van de woongebieden en zorg dat ze goed bereikbaar zijn. Voorkomen dat 
verkeer door de wijk moet.  

- Maak clusters van voorzieningen en zorg voor ruimte om te groeien. 
- Laat de nieuwe voorzieningen een aanvulling zijn op de huidige voorzieningen 
- Midden-Groningen gaat aan de slag met een visie op het centrum van Harkstede. Daar denkt de 

ondernemerstafel graag over mee. 
- Is het ook mogelijk dat er meer woningen in het gebied komen als andere woongebieden in de stad 

vertraging oplopen? Antwoord: de ruimte laat dat in principe toe, maar de komende jaren moeten we 
alle zeilen bijzetten om de 8000 woningen te realiseren. Daarbij is het wensbeeld onze koers. 

- Maak duidelijk dat er onderscheid is tussen de verschillende bedrijvenparken. Bij afslag Westpoort 
profiel duurzame MBK bij Eemskanaalzone meer profiel wonen-werken, zeker als het meer richting 
woongebied gaat. 

- Mooi idee om alle daken op bedrijvenparken in te zetten voor zonnepanelen, maar zorg ervoor dat de 
energie wel het net op kan. Dat is nog steeds op meerdere plekken een probleem. Een accu is 
mogelijk ook een optie. Zet ook een mix van energieleverende en energievragen bedrijven bij elkaar. 
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3.3 Recreatie & Toerisme 
Overlegtafel 1 21 december 2021 
Overlegtafel 2 8 maart 2022 
Overlegtafel 3 19 mei 2022 
 
 

Impressie Recreatie & Toerisme tafel 21 december 2021 
 
Deelnemers: Marketing Groningen 

Zeil- en Surfschool Zuidlaardermeer 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
Op 21 december 2022 was de eerste bijeenkomst van de Recreatie- en Toerismetafel. De agenda voor 
dit gesprek was: 
 
1. Welkom en kennismaking 
2. Vaststellen agenda 
3. Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad  
4. Eerste inventarisatie van: 

- Ontwikkelingen 
- Wensen 
- Uitdagingen/zorgen 

5. Vooruitblik tweede Recreatie & Toerisme tafel 
 
Naast Marketing Groningen en Zeil- Surfschool Zuidlaardermeer, waren ook het Watersportverbond, 
Natuurbad en Camping Engelbert en de Fietsersbond uitgenodigd voor deze eerste tafel. Zij konden niet 
aansluiten. Met de Fietsersbond is een aparte afspraak ingepland op 11 januari 2022.  
 
Vaststellen agenda 
Akkoord met het vastleggen van het gesprek op hoofdlijnen en de afspraken in een impressie. Deze 
impressie wordt eerst aan de deelnemers voorgelegd waarna deze wordt gepubliceerd op de website 
meerstad.eu/toekomst zodat iedereen er kennis van kan nemen. 
 
Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad 
Jornand Veldman geeft aan de hand van bijgevoegde sheets een toelichting op het proces waarmee 
Bureau Meerstad wil komen tot een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. De ontwikkeling 
van Meerstad biedt kansen voor Recreatie- en Toerisme. Doel van deze tafel is inbreng krijgen over deze 
kansen, relevante ontwikkelingen en mogelijk zorgen zodat we die mee kunnen nemen in de actualisatie 
van het masterplan.  
 
Eerste reacties en vragen 
- Is er al een visie op recreatie opgesteld voor Meerstad? Het is verstandig een analyse van het gebied 

te laten maken en de doelgroepen te identificeren. Mogelijk kan een bureau daarbij helpen.  
- Wordt het Woldmeer een eindpunt of wordt het verbonden met omliggende wateren? Verbinden met 

omliggende wateren biedt kansen voor recreatie en toerisme.  
- Is er al contact met de provincie? De provincie heeft net een visie op vrijetijd vastgesteld en er is een 

vrijetijdsmakelaar. Provincie investeert in vrijetijdseconomie met nieuw uitvoeringsprogramma - 
Provincie Groningen 

- Er is in Meerstad een grote vraag naar bootverhuur, sups, zeillessen etc. Veel is al mogelijk, maar de 
locatie laat bijvoorbeeld intern zeilkamp nog niet toe. 

- Door goede verbindingen te maken en bij sluizen een prettig rustpunt te maken kan Meerstad nog 
aantrekkelijker worden voor watersporters.  

- Een van de kernwaarden van Meerstad is pionieren. Wat past daarbij als het gaat om recreatie- en 
toerisme? Met andere woorden; de activiteiten, accommodaties en voorzieningen moeten passen bij 
Meerstad en omgeving.  

- De stad heeft een grote aantrekkingskracht, bezoekers spreiden is belangrijk. Daarbij is er behoefte 
aan buitenleven/agri-toerisme/streekproducten/kwalitatief goede horeca en goede 
overnachtingsmogelijkheden. 
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- Er lijken nu voldoende hotels te zijn, maar aan Glampings (luxe kamperen) is bijvoorbeeld een tekort. 
En aan natuurhuisjes. Maak daarvan een mooie mix. 

- Ondernemers moeten vertrouwen krijgen in Meerstad. Er gebeuren nu leuke dingen, maar die zijn 
gericht op kortere termijn. Dat past niet bij flinke investeringen die vaak wel nodig zijn. Wijs daarom 
plekken aan voor permante voorzieningen.  

- Het is verstandig horeca, haven en vakantiepark te clusteren. Net zoals bij het Zuidlaardermeer. Dat 
zorgt voor levendigheid, divers publiek en vult elkaar aan. Het is ook goed denkbaar dat twee havens 
aan het Woldmeer goed kan werken.  

  
Vooruitblik tweede ondernemerstafel 
De tweede Recreatie- en toerismetafel plannen we in de tweede helft van februari. Dan gaan we 
concreter aan de slag met kaarten en de visie op recreatie en toerisme. Om goed voorbereid te zijn, 
ontvangen de deelnemers vooraf informatie. Aandachtspunt daarbij is dat dit nog geen concrete plannen 
zijn, maar denkrichtingen.  
 
De tafel was nu helaas niet compleet. Voorstel is voor de volgende bijeenkomst ook Hiswa-Recron en de 
uitbater van de paviljoens in Meerstad uit te nodigen.  
 
 

Impressie Recreatie & Toerisme tafel 8 maart 2022 
 
Deelnemers: Natuurbad en camping Engelbert  

Zeil- en Surfschool Zuidlaardermeer 
Watersport Meerstad 
Recreatiepark de Borgmeren 
Het Strandhuis 
Break Out Grunopark 
Martin Biewenga – Stedenbouwkundige West 8 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
Op 8 maart was de tweede bijeenkomst van de Recreatie- en Toerismetafel. De agenda voor dit gesprek 
was: 
 
1. Welkom en kennismaking 
2. Toelichting voortgang actualisatie Masterplan Meerstad  
3. Inventarisatie van reacties 
 
Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad 
Martin Biewenga geeft aan de hand van bijgevoegde sheets een toelichting op de laatste inzichten voor 
de actualisatie van het masterplan Meerstad. We staan met name stil bij de laatste versie van de 
masterplankaart. Het Woldmeer is een recreatieve trekker van formaat in deze omgeving. De vraag is 
welke recreatieve ontwikkelingen passend en kansrijk zijn. Ook de wens een vaarverbinding aan te 
leggen tussen het Woldmeer en het Zuidlaardermeer, mogelijk via de Borgmeren, biedt kansen. Wanneer 
is de ontwikkeling van Meerstad interessant voor een ondernemer en hoe kunnen we verbindingen 
leggen tussen bestaande en huidige recreatievoorzieningen? 
 
Eerste reacties en suggesties 
- Lees lessen van de Blauwestad. Daar hebben nieuwe vaarverbindingen ondernemers aangetrokken. 

Bijvoorbeeld bij Oostwold. 
- Is er wel vraag naar de vaarverbinding tussen Woldmeer en Zuidlaardermeer? Is die voldoende 

aantrekkelijk? Volgens aanwezigen zou het een aanwinst kunnen zijn ondanks de verschillende 
waterpeilen en sluizen die nodig zijn. Friesland is te druk met vaarrecreatie, er zijn alternatieven nodig.  

- Is het ook mogelijk Engelbert aan het water te leggen en daar een haventje te maken? 
- De locatie van de haven op de kop van wat nu nog Grunopark is, is een geschikte locatie 
- Bij het Paterswoldsemeer zijn weinig oevers openbaar. Dat moet bij het Woldmeer anders 
- Het idee is nog steeds ‘je moet aan de zuidkant van de stad zijn’ maar hier komt meer openbare 

ruimte en meer natuur. Hier moet je dus zijn. Draag dat straks ook uit. 
- Naar verhouding komt er heel veel bezoek naar het Paterswoldsemeer. Moet je dat hier ook willen? 

Hier is veel meer de combinatie met wonen. 
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- Let op voldoende parkeervoorzieningen en OV in het hele gebied. Ook bij huidige voorzieningen. Die 
zijn voorwaarde voor succes. 

- Als er meer beeld is van het aanbod woningen en de bewoners die je verwacht, dan kun je ook de 
voorzieningen daar op afstemmen. Komen er bijvoorbeeld veel senioren? Dan passen daar bepaalde 
voorzieningen bij. 

- Maak levendige clusters van voorzieningen met verschillend aanbod. Dit versterkt elkaar en nodigt uit 
om bijvoorbeeld verschillende sporten uit te proberen. Nu hebben veel clubs/verenigingen nog 
allemaal hun eigen gebouw en velden. Dat is niet toekomstbestendig en kan slimmer. Een voorbeeld 
is locatie bij de Lange Leegte in Veendam. Daar is combinatie gemaakt tussen sport en skillspark. Kijk 
ook eens naar het Amsterdamse Bos. Daar is een mooi aanbod van hele verschillende 
sportvoorzieningen bij elkaar in een groene omgeving.  

- Geef duidelijk aan waar welke voorzieningen gedacht zijn en geef ook aan wat rust- en 
natuurgebieden zijn. 

- Let op volgorde van ontwikkeling. Maak eerst cluster met voorzieningen en bouw dan woningen. Daar 
pluk je later de vruchten van. 

- Teken sport en recreatiefaciliteiten ook eerst in als belofte en op een goede plek voor kinderen zodat 
ze er zo zelfstandig mogelijk naartoe kunnen. 

- Verdwijnt Strand Meeroevers? Op welke termijn gebeurt dat?  
- De kwaliteit van het water in het Woldmeer is van cruciaal belang. Is het een idee in het meer een heel 

diep gat te maken zodat ook dit water vanzelf schoon blijft net zoals bij zandwinputten? Let dan wel op 
de temperatuur. Het is dan vaak kouder. 

- Drukte bij Meerstad, betekent ook drukte bij de Engelberterplas. Het aanbod is daar net anders.  
- Bij de Engelberterplas wordt nu gekeken naar nieuwe groeikansen zoals Glamping.  
- Komen er bij Meerstad ook camperplaatsen? Daar is vraag naar? Bij de Borgmeren wordt daar al aan 

gewerkt. 
- Is het ook mogelijk de P+R voor recreatie te gebruiken en pendelbussen in te zetten. Dan is er minder 

parkeerplek bij het meer nodig. 
- Behoud dat de busstop bij De Wierden en bij Engelbert.  
 
Vervolg 
De uitnodiging voor deze tafel werd gewaardeerd. Er is wat meer duidelijk over de toekomstplannen. Het 
mag nog wel een slag concreter. De volgende sessie gaan deelnemers graag met de kaart op tafel aan 
de slag om echt te tekenen aan locaties voor voorzieningen. We zijn dan welkom bij het Strandhuis.  
 
 

Impressie Recreatie & Toerisme tafel 19 mei 2022 
 
Deelnemers: Zeil- en Surfschool Zuidlaardermeer  

Watersport Meerstad  
Recreatiepark de Borgmeren 
Break Out Grunopark 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 
 

 
We bespreken het concept-wensbeeld met elkaar. De Recreatie- en Toerismetafel geeft de volgende 
aandachtspunten en wensen mee. 
- Komt er een verbinding met Borgmeren richting Zuidlaardermeer? Geef dat goed aan op de kaart.  
- Is het ook mogelijk een aansluiting te maken tussen Borgmeren en de Scharmerplas? Zodat je ook 

vanaf de Scharmerplas naar het Woldmeer/Zuidlaardermeer kunt varen. 
- Geef goed aan dat er al een mooi wandelgebied ligt ten zuiden van de Scharmerplas waar de nieuwe 

ecologische zone loopt. 
- De Haven in het waterstadje bij Grunopark/De Wierden biedt kansen voor ondernemers. Daar kan ook 

een boulevard komen. 
- Denk bij de Haven ook aan onderhoud, stallingsplekken, plek bootinlaat, trailerhelling. Let ook op 

bereikbaarheid. Daarom voorzieningen graag wat meer aan de rand zodat er niet teveel verkeer door 
de bebouwing heen moet rijden. 

- Denk er ook aan dat hulpdiensten op het water moeten kunnen komen.  
- Denk ook aan camperplaatsen. Daar is nu heel veel vraag naar. Bij Kardinge is het overvol. Er zijn nu 

ook plekken bij het Grunopark.  
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- Misschien is er een clustering mogelijk bij Strand Meeroevers. Daar kun je de plekken mooi inpassen, 
misschien met groene wallen. 

- Heel graag aandacht voor de waterskibaan en het behoud ervan in het gebied. Hierover plannen we 
een apart gesprek in. We gaan de mogelijkheden onderzoeken.  

- Denk aan clustering van voorzieningen om economische rendabel te blijven en interessant aanbod te 
maken.  

- Bij Middelbert zijn kansen voor outdooractiviteiten 
- Probeer concreter te zijn over het tijdspad. Dat maakt onzekerheden voor ondernemers kleiner.  
- Digitalisering kan helpen bij rendabel maken van voorzieningen, maar gastvrijheid en contact is erg 

belangrijk voor een prettig ervaring.  
- Denk goed na over het soort schepen dat toegelaten wordt en pas op dat het niet te druk wordt.  
- In het gebied is ruimte voor een hotel, aan deze kan van de stad is er maar weinig aanbod 
- Jongeren hebben aangegeven een speelplek op het water te willen, een soort drijvende stormbaan 

zoals bij het Nije Hemelriekje. Dat zou goed passen. Kan ook altijd tijdelijk 
 
 

3.4 Fietsersbond 
Gesprek 1 11 januari 2022 
Gesprek 2 18 mei 2022 
 
 

Impressie Fietsersbond 11 januari 2022 
 
Deelnemers: Fietsersbond 

Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
Vooraf 
Op 11 januari was het eerste gesprek met de Fietsersbond. Oorspronkelijk was de Fietsersbond 
uitgenodigd voor de Recreatie- en Toerismetafel. Het moment paste niet. Bij nader inzien geven we er 
allemaal de voorkeur aan het gesprek met de Fietsersbond apart van deze Recreatie- en Toerismetafel te 
voeren omdat het met name gaat om het stimuleren van fietsgebruik als dagelijks functioneel 
vervoersmiddel.  
 
De agenda voor het gesprek was: 
 
1. Welkom en kennismaking 
2. Vaststellen agenda 
3. Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad  
4. Eerste inventarisatie van: 

- Ontwikkelingen 
- Wensen 
- Uitdagingen/zorgen 

5. Vooruitblik tweede gesprek 
 
Vaststellen agenda 
Akkoord met het vastleggen van het gesprek op hoofdlijnen en de afspraken in een impressie. Deze 
impressie wordt eerst aan de deelnemers voorgelegd waarna deze wordt gepubliceerd op de website 
meerstad.eu/toekomst zodat iedereen er kennis van kan nemen. 
 
Toelichting actualisatie Masterplan Meerstad 
Jornand Veldman geeft aan de hand van bijgevoegde sheets een toelichting op het proces waarmee 
Bureau Meerstad wil komen tot een actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. Nu is het moment 
de fietsverbindingen en voorzieningen zo aan te leggen dat we fietsgebruik optimaal stimuleren. Doel van 
deze tafel is inbreng krijgen over deze kansen, relevante ontwikkelingen en mogelijk zorgen zodat we die 
mee kunnen nemen in de actualisatie van het masterplan.  
 
Eerste reacties en vragen 
- Voorop staat dat er hele goede en veilige fietsverbindingen nodig zijn van en naar de stad 
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- Maak ook een fietsroute voor het tunneltje onder de A7 wat nu nog dicht zit 
- Er is al een route bij de Olgerweg, maar daar is de fietsverbinding richting stad verder niet overleg 

veilig en overzichtelijk 
- Houdt rekening met de brede ‘fietsfamilie’ bij de aanleg van fietspaden. Er zijn veel verschillende 

fietsen tegenwoordig.  
- In de wijk zelf, waar verkeer elkaar tegenkomt moet de auto niet harder mogen dan 30 km per uur. Dat 

is veiliger en dan kunnen snelle fietsen mengen met auto’s. Als het snelheidsverschil beperkt is, kun je 
verkeer mengen. 

- Let erop dat alle woningen voorzien zijn een goede stallingsruimte voor fietsen. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen dan bijvoorbeeld meer geneigd zijn fietsjes voor de kinderen te komen. Die leren dan beter 
fietsen en blijven dat op latere leeftijd dan ook vaker doen. Soms worden collectieve 
fietsvoorzieningen gebouwd. Dan moeten de fietsen wel op slot en dat is vaak een drempel de fiets 
even gauw te pakken. 

- Ontwerp volgens de ideeën van de 15 minuten stad: alle belangrijke voorzieningen zijn binnen 15 
fietsminuten bereikbaar 

- Neem voorzieningen daarbij meteen mee in de plannen zodat men vooraf op de hoogte is dat er 
bijvoorbeeld een supermarkt komt 

- Let op de inrichting bij scholen en zorg voor veilige fietspaden er naartoe 
- Nederlanders hebben gemiddeld 1,5 fiets per persoon 
- Aandachtspunt: fietspad door park Meerstad is vaak heel glad. Antw: dat is bekend. Als de fietsroutes 

in dat deel van Meerstad straks klaar zijn, zijn er goede alternatieven en is het fietspad door het park 
meer recreatief.  

- Denken ook aan de fietsverbinding richting Lewenborg. De Borgbrug is daarin een obstakel.  
- Komt er ook een fiets/wandelbrug over het Slochterdiep? Antw: ja in 2024 is die klaar 
- De brug over de sluis in de Vossenburglaan is erg smal. Antw: Er wordt al gewerkt aan een ontwerp 

van de nieuwe brug. De nieuwe brug wordt breder en wordt waarschijnlijk in 2025 gerealiseerd. 
- De Kooilaan is afgesloten met een hek. Gaat dat hek open voor fietsers? Antw: dit  vragen we na.  
- De fietspaden langs de Vossenburglaan houden nogal plotseling op. Kan hier ook een tijdelijke 

voorziening komen zodat je netjes op de weg komt? 
 

Vooruitblik tweede gesprek 
Het tweede gesprek plannen we in eind februari/begin maart. Dan gaan we concreter aan de slag met 
kaarten en fietsroutes. Om goed voorbereid te zijn, ontvangt de Fietsersbond vooraf informatie.  
 
 

Impressie Fietsersbond 18 mei 2022 
 
Deelnemers: Fietsersbond 

Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
We bespreken het concept-wensbeeld met elkaar. De Fietsersbond geeft de volgende aandachtspunten 
en wensen mee. 
- De keuze de woongebieden te concentreren vraag om dagelijkse voorzieningen dichtbij, op loop- en 

fietsafstand. 
- Op de kaart ontbreekt een stukje fietspad aan de zuidkant van de Meerstadlaan. 
- Het zou heel mooi zijn als het lukt het fietspad langs de Hoofdweg te optimaliseren. Het is nu erg 

smal. Het afwaarderen van de Hoofdweg (meer als bebouwde kom inrichten) kan daarbij helpen.  
- Zorg ervoor dat de fietspaden geschikt zijn voor de gehele fietsfamilie. Dus voldoende breed 4 meter. 
- In woongebieden zoveel mogelijk terug naar 30km per uur op de straten. Daar kunnen de snelle 

fietsen dan ook gebruik van maken. Langzamer verkeer gaat dan over aparte fietspaden. 
- Graag een goede doorfietsroute vanaf Harkstede. Die zat ook in de oorspronkelijke plannen en maakt 

nog steeds deel uit van de kaart met doorfietsroutes van Groningen Bereikbaar: Doorfietsroutes > 
Groningen Bereikbaar. 

- Trek bijvoorbeeld de route via de Olgerweg door en zet deze als doorfietsroute in. 
- Zorg voor verbreding van het fietspad naar het kerkje van Middelbert. Dat is nu echt te smal. 
- Bij de nieuwe ontsluitingsroute (verlengen Weenerweg) is het niet nodig een fietspad aan te leggen. 

Deze route is niet aantrekkelijk genoeg en er zijn voldoende alternatieven. De vraag is of een 
wandelpad hier aantrekkelijk is.  
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- Waar mogelijk graag fietspaden aan beide zijden van wegen. 
- Een toekomstige brug over het Eemskanaal is inderdaad een wens. Het zal vanwege de categorie 

vaarweg wel ingewikkeld worden is de inschatting. 
- Het fietstunneltje onder de A7 dat nu nog dichtgemetseld is, gaat weer open. Geef dat aan op de 

kaart. 
- Maak in de legenda onderscheid tussen recreatieve fietspaden en doorfietsroutes. 
- Het rondje meer is een mooie route. Let er wel op dat het niet te aantrekkelijk wordt voor auto’s neem 

hiervoor maatregelen. 
- Bij collectieve fietsvoorzieningen is het goed zoveel mogelijk rekening te houden met eigen 

laagdrempelige voorziening om de fiets te stallen. Voorkom en dat fietsen op slot moeten, dat is een 
drempel voor fietsgebruik. 

 
 

3.5 Toegankelijk Groningen  
 

Impressie Toegankelijk Groningen 22 november 2021 
 
Deelnemers: Toegankelijk Groningen 

Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 

 
 
- De gemeente Groningen heeft de werkgroep 050 opgericht naar aanleiding van de ratificatie van het 

VN verdrag gelijke rechten voor mensen met een handicap in 2016 
- De groep bestaat al veel langer en adviseert de gemeente Groningen al langer over toegankelijkheid 
- Meerstad is bekend terrein. Er is al meerdere keren meegedacht over toegankelijkheid, bijvoorbeeld 

over het IKC Groenewei. Daar kijkt de werkgroep met plezier op terug. 
- De werkgroep had ook graag meegedacht over de Superhub. Daar liggen nog verbeterkansen.  
- Nu Meerstad aan het begin staat van nieuwe uitbreidingsgebieden, ligt er een grote kans 

toegankelijkheid en inclusiviteit in het ‘dna’ van de plannen te krijgen. Er op tijd bij zijn, betekent dat er 
achteraf geen reparatiewerk nodig is.  

- Toegankelijkheid is vaak iets waar mensen zonder (tijdelijke) beperking niet uit zichzelf bij stilstaan. 
Het is heel divers. Denk aan: de inrichting van een vissteiger, voldoende rustpunten onderweg, ruime 
draaihekken en deuren, toegankelijke toiletten, openbare gebouwen, oversteekplaatsen, inclusieve 
speeltuinen etc.  

- Toegankelijkheid gaat niet alleen over mensen die leven met een beperking, maar bijvoorbeeld ook 
over ouder worden in vertrouwde omgeving en toegankelijkheid voor een tijdelijke rolstoelgebruiker en 
kinderwagens. 

- In nieuwe wijken graag aandacht voor een divers woonaanbod, ook voor ouderen 
- Denk bij sociale huurwoningen ook aan voldoende woningen die geschikt zijn voor bewoners met een 

beperking. Maak dit onderwerp van gesprek bij corporaties. 
 
Afspraken 
- Als het gaat om het ‘bestaande Meerstad’ nodigt Bureau Meerstad de werkgroep uit wanneer we 

bezig gaan met inrichting van nieuwe openbare ruimte of openbare gebouwen 
- Voor de actualisatie van het Masterplan geldt: in het tweede kwartaal van 2022 gaat Bureau Meerstad 

aan de slag met stedenbouwkundige plannen. Dan spreken we opnieuw af om deze eerste plannen 
door te nemen.  

- De werkgroep stuurt waar mogelijk materiaal wat we kunnen gebruiken. Dat kunnen links zijn naar 
relevante website of goede praktijkvoorbeelden 

- Meerstad gaat aan de slag met bewustwording onder collega’s  
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4. Enquêtes  
Er zijn drie enquêtes gehouden onder de bewoners: een enquête uitgevoerd door dorpsbelangen 
Harkstede onder de bewoners van Harkstede en omgeving, een enquête uitgevoerd door dorpsbelangen 
Meerstad onder Meerstadjers en een enquête uitgevoerd in opdracht van Bureau Meerstad onder 
jongeren tussen 10 en 18 jaar in het plangebied Meerstad. De resultaten van de enquêtes zijn in dit 
hoofdstuk te vinden.   
 

4.4 Dorpsbelangen Harkstede 
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Inleiding: 

 

In dit rapport bieden wij, als  Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, u de resultaten van de enquête n.a.v. de 
ontwikkelingen van het Masterplan Meerstad. 

Sinds oktober 2021 werkt Bureau Meerstad met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan een 
actualisatie van het Masterplan uit 2005. In het geactualiseerde Masterplan moet komen te staan hoe het 
totale Meerstad plangebied, inclusief het gebied rondom (Klein) Harkstede, Scharmer, Lageland, Middelbert 
en Engelbert, er in 2050 op hoofdlijnen uit moet komen te zien. 

Voor Harkstede betekent dat de komst van duizenden woningen ten westen en noorden van dorp, in het 
gebied achter de Hoofdweg/Hamweg, tussen het Grunostrand en Lageland. Dit zal de nodige veranderingen 
voor het dorp en haar omgeving met zich mee brengen. 

Om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties te horen, organiseert Bureau Meerstad werksessies en 
platformbijeenkomsten. Als Dorpsvereniging hebben we een speciale commissie opgericht, die zich vanuit 
Harkstede met de uitbreiding van Meerstad zal bezighouden en deelneemt aan de werksessies t.b.v de 
actualisatie van het Masterplan Meerstad. Dat levert ons inziens te weinig input om het draagvlak onder de 
inwoners van Harkstede (en omgeving) breed te meten. 

Daarom doen we, parallel aan het door Bureau Meerstad uitgezette programma, aanvullende onderzoeken 
en peilingen. En zetten we meerdere middelen in om inwoners  te informeren en te betrekken in de 
ontwikkelingen. 

Het eerste onderzoek, in de vorm van een online 
enquête, is gehouden van 17 januari t/m 2 februari 
2022. Met als uitgangspunt het model,  dat uit de 
eerste werksessie, bijna unaniem, de meeste 
voorkeur had. In dit model worden Harkstede en de 
nieuwe bebouwing van elkaar gescheiden door een 
groenstrook. 

In dit rapport en bijlage vindt u de uitkomsten van 
de genoemde enquête. Waaruit blijkt dat er zorgen 
zijn, maar waar ook kansen worden gezien. 
Daarover gaan we graag het gesprek met u aan. 

 

 

Namens de Commissie Masterplan Meerstad-Harkstede 

Anke van Duuren, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Harkstede 

masterplan@dorpsbelangenharkstede.nl 
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Samenvatting van de Enquête 

Vraag 1 - Bent u op dit moment inwoner van Harkstede? (Inclusief Harkstede GN) 

Er zijn 282 enquêtes ingevuld. Waarvan 93,5 % door inwoners van Harkstede en 6,5% door niet-inwoners. In 
deze cijfers zijn correcties vanwege 5 dubbel ingevulde enquêtes verwerkt. 

 

Vraag 2- Wat is de postcode waar u nu woont? 

De ingevulde postcodes zijn : 

- 3 x niet uit de directe omgeving 

10 x uit de directe omgeving (Scharmer, Kolham ,Westerbroek) en 6 x Meerstad/Groningen 

- 10 x Harkstede GN 

- 253 x Harkstede MG 

Vraag 3 – Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 

- De leeftijdscategorieën 10-17 en 18-25 jaar scoren samen 3,5%. Dat is niet representatief (26 %). 

- De leeftijdscategorie ouder dan 70 scoort 7%. Ook dat is niet representatief. 

- De overige categorieën zijn redelijk in evenwicht met de inwoners percentages: 26 tm 40 jaar = 
23,4% 

- 41 tm 55 jaar = 39% 
- 56 tm 70 jaar = 26,2% 

Vraag 4 – Hoeveel woningen vindt u acceptabel rondom Harkstede waar Meerstad mee zou kunnen 
uitbreiden? (denk hierbij van huidige Grunopark tot en met Harkstede) 

De grens tussen 1000 woningen of meer of minder ligt resp. op 31% meer en 69% vind minder dan 1000 
woningen acceptabel. 

Vraag 5 - Wat voor type woningen ziet u graag toegevoegd aan de omgeving Harkstede? U mag meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Er blijkt een grote voorkeur voor een mix van diverse woningtypes: 

1. Vrijstaande woningen (70,20%) 

2. Seniorenwoningen (66,7%) 

3. Twee onder 1 kap woningen (65,2%) 

4. Sociale huur (37,2%) 

5. Rijwoningen (30,1%) 

6. Appartementen (25,9%) 

In aanvulling worden ook nog waterwoningen en Tiny Houses genoemd. 
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Vraag 6 – Vele mensen vinden dat Harkstede geen of een ongezellig centrum heeft. Vindt u dat het 
centrum op de schop zou moeten en opnieuw ingericht zou moeten worden? 

Het overgrote deel (77%) van respondenten is voorstander van herinrichting van het centrum. 

 

Vraag 7 - Zo ja, wat zou u graag aan een centrum aan willen toevoegen? U mag meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Top 4 op basis van stemmen: 

1. Centraal plein (74,1%) 

2. Detailhandel (66%)  

3. Horeca (61,3%) 

4. Groen (50,7%) 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Appartementen. 

- Ruimte voor kleinschalige evenementen (meerdere malen genoemd). 

- Plek voor jongeren van 12-18 jaar (meerdere malen genoemd). 

- Veilige oversteek. 

- Gezellig plein, brink, kroeg, groen, detailhandel. 

 

Vraag 8 - Wat zou u een geschikte locatie voor het centrum van Harkstede vinden? U mag meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Top 3 op basis van stemmen 

1. Omgeving van de Coop heeft een duidelijke voorkeur (63,5%) 

2. Kinderboerderij (31,6%)  

3. Pand404 (29,8%) 

Samenvatting aanvullende antwoorden voor een geschikte locatie voor het centrum van Harkstede: 

- Het is goed zoals het nu is. 

- Omgeving Haarkes Stee, Hamweg. 

- Molen betrekken in centrum. 

- Rondom nieuwe haven. 

- Hoofdweg 51 betrekken tbv een brede ontsluiting. 

- Naast nieuwe woningen Eilandrijk. 
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Vraag 9 - Zou u een kleinschalig haventje (zoals bijvoorbeeld in Slochteren) in Harkstede willen, waarbij 
men toegang heeft tot het Woldmeer (en Borgmeren)? 

77 % van de respondenten zou graag een klein haventje willen met toegang tot het Woldmeer en de 
Borgmeren. 

 

Bebouwing haventje 

 

Vraag 10 - Zou u nieuwe bebouwing aan dit haventje willen waarbij de huidige kern in Harkstede wordt 
uitgebreid? Denk daarbij aan lichte bewoning (geringe laagbouw), horeca en detailhandel.  

Ruim driekwart (79%) van de respondenten is voorstander. 

 

Vraag 11 - Moet Borgmeren verbonden worden met het nieuwe Woldmeer wanneer dit mogelijk is? 

Hier is twee derde (67%) van de respondenten voorstander van. 

 

Vraag 12 - In het gesprek met de bewoners en Meerstad is naar voren gekomen dat veel bewoners een 
groenzone tussen de nieuwbouw en Harkstede zouden waarderen. Bent u het eens met deze gekozen 
richting? Indien uw voorkeur naar een ander model gaat dan kunt u dat aangeven in het "Anders..." veld. 

90% is hier het mee eens en vindt dat er een groene bufferzone moet komen. Samenvatting aanvullende 
antwoorden/suggesties: 

- Eén respondent is het niet eens met deze stelling. Het zou een geforceerde keuze zijn vanuit de 
enquête. 

- Veel opmerkingen met de wens van een gevarieerd ingerichte groenstrook. 

- Verbinding met het meer middels vaartjes en waterlopen is vaak genoemd. 
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Vragen over een eventuele groenzone 

 

Vraag 13 -  Hoe breed moet deze groen strook volgens u minimaal zijn tussen de huidige bewoning en 
nieuwe bewoning? 

41% geeft minimaal 800 m aan. 

30,5% wil minimaal 500 m. 

12,7 % geeft minimaal 300 m aan. 

Duidelijk beeld is dat de groene bufferzone vanuit de inwoners van Harkstede zo breed mogelijk moet zijn 
waarbij meer dan 40% van de respondenten minimaal een zone wil van 800 m. 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Dorps karakter behouden. 

- Aansluiten op bestaande groenstroken. 

 

Vraag 14 - Hoe zou een groenzone ingericht moeten worden? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

Uit de antwoorden blijkt een grote behoefte aan een natuurlijke en recreatieve invulling van een eventuele 
groenstrook. 

Top 5 op basis van stemmen: 

1. Bos (83%) 

2. Weiland met vee (40,7%) 

3. Buitensport mogelijkheden (40,3%) 

4. Water (vaartjes) (38,7%) 

5. Recreatie (37,9%) 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Vaak genoemd zijn wandel- en (nette) fietspaden, mountainbike routes, ruiterpaden. 

- Parkachtige gevarieerde inrichting met bos, weilanden, natuurspeeltuin. 

- Voedselbos. 

- Hondenspeeltuin, ruimte voor wandelen met honden. 

 

Vraag 15 - Mag Meerstad ook beperkt huizen in deze groenstrook bouwen? Indien u een ander idee 
heeft, geef dan aan hoe breed de groenzone zou moeten zijn met de minimale bebouwing (Voorbeeld: 
Ja, indien groenzone 800 m is en minimaal 500 m onbebouwd is). 
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Duidelijk is dat er amper draagvlak is voor deze optie. Slechts 9,1 % van de respondenten vindt bebouwing 
gewenst. 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Duidelijke afscheiding door een groenstrook is gewenst. Uit de antwoorden blijkt dat men Harkstede als 
entiteit wil behouden en niet op wil gaan als een wijk in Meerstad. 

 

Vragen over infrastructuur 

 

Vraag 16 - In de variant is er ook een nieuwe weg getekend. Moet de nieuwe weg door de nieuwe wijk 
een doorgaande weg worden richting Lageland zodat de Hamweg en de Hoofdweg ontlast gaan worden? 

Het merendeel van de respondenten (85%) is voor een nieuwe weg, die door de nieuwe wijk gaat lopen en 
zo voor ontlasting van de Hamweg en de Hoofdweg zorgt. 

Vraag 17 - Moeten de huidige Hoofdweg/Hamweg aangepast worden? 

Hier zien we een gelijke duidelijke verdeling van meningen. Wel of niet. Dit is bijna 50/50. 

 

Vraag 18 - Zo ja waar denkt u nu aan? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

De optie van een 30 km zone vindt veel support onder de voorstanders (66,7 % van de respondenten) van 
aanpassingen aan de Hoofdweg/Hamweg. 

Er is veel support voor de 30 km zone, iets minder voor de ongelijkvloerse kruisingen (49,3%). 

 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Aanbrengen van meer zebrapaden, stoplichten, drempels, wegversmallingen. 

- Snelheid beperkende maatregelen. 

- Gescheiden rijbanen. 

- Verleggen van de wegen (Rondweg om Harkstede). 

- Ontsluiting met A7. 

- Meer ruimte voor fietsers. 

- Aparte fiets- en wandelpaden. 

- Meer groen. 

- Veilige oversteekplaatsen. 
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Vraag 19 - Moet er geïnvesteerd worden in meerdere fietspaden/wandelpaden en ruiterpaden in de 
omgeving van Harkstede? 

Deze voorzieningen worden duidelijk zeer gewenst door ruim 90 % van de respondenten. 

 

20. Heeft u nog suggesties / ideeën die u kwijt wil die we als Dorpsbelangen mee moeten nemen in de 
werksessies met Meerstad? 

De veelheid aan antwoorden en suggesties van de 282 respondenten zijn in diverse diverse hoofdthema’s 
samengevat. 

Het meest genoemd is de wens om Harkstede als lintdorp met haar eigen dorpse karakter en haar groene 
omgeving, te behouden. Met behoud van het vrije uitzicht vanaf de randbebouwing van Harkstede en 
aandacht voor zichtlijnen vanaf de Hoofdweg, zodat de weidsheid behouden blijft. Het aanpassen van de 
dorpskern met meer horeca, winkels, groen, (zorg)voorzieningen en een plein wordt door veel 
respondenten als een grote verbetering gezien. 

De mogelijk te realiseren groenstrook zien velen graag ingevuld met gevarieerde natuur, recreatie, 
sportieve mogelijkheden/voorzieningen, fiets- wandel- en ruiterpaden. 

Vaak wordt de wens geuit om seniorenwoningen en betaalbare woningen, in het gebied te realiseren met 
een lage bebouwingsdichtheid. 

Wat verkeer betreft zijn er zorgen over de veiligheid en bereikbaarheid van wegen en paden. Zoals 
oversteekplaatsen, verkeersnelheid, hoeveelheid fiets- en wandelpaden. 

Ontsluiting door de aansluiting op de A7. Er komen nu kansen om de verkeersproblemen van de Hamweg 
en Hoofdweg aan te pakken. 

In het plan kan Harkstede aan het water gebracht worden, door het verbinden van de meren en aanleg van 
toegankelijke waterverbindingen vanuit het dorp en met de aanleg van een haventje. Een strand aan de 
kant van Harkstede is ook een wens die vaker geuit wordt. 

Te voorzien is dat er meer sportvoorzieningen nodig zullen zijn, dit graag ism en overleg met de bestaande 
verenigingen in Harkstede. 

Als oud en nieuw goed ingevlochten worden kan er een samenhangende woonomgeving ontstaan 
(integrale aanpak). In nauwe samenwerking met de gemeente Midden-Groningen. 

Tijdige communicatie met inwoners is belangrijk en nodig voor het vertrouwen. Skaeve Huse wordt vaak 
genoemd als slecht voorb 
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Bijlage uitkomst Enquête uitbreiding Meerstad 

1. Antwoorden op Persoonlijke vragen 
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2. Antwoorden op vragen over Harkstede 
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Wat voor type woningen ziet u graag toegevoegd aan de omgeving 
Harkstede? U mag meerdere antwoorden aankruisen:
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Zo ja, wat zou u graag aan een centrum aan willen toevoegen? 
U mag meerdere antwoorden aankruisen



  Resultaten Enquête Masterplan Meerstad 
 

4 
 
 

3. Antwoorden op vragen op Uitbreiding Meerstad 
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Hoe zou een groenzone ingericht moeten worden? U mag meerdere 
antwoorden aankruisen.
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4.5 Dorpsbelangen Meerstad 
 

DORPSBELANGEN MEERSTAD RESULTATEN ENQUETE 
5 APRIL 2022 

info@dorpsbelangenmeerstad.nl 
https://www.dorpsbelangenmeerstad.nl 

Inleiding: 
 
In dit rapport geven we, als Dorpsbelangen MEERSTAD, een samenvatting van de door u gegeven 
antwoorden op de enquête n.a.v. ontwikkelingen van het Masterplan Meerstad. Ook zijn alle opmerkingen 
bijgevoegd in tekst vak bij de verschillende vragen. 
 
Bureau Meerstad werkt als sinds vorig jaar oktober aan een actualisatie en aanpassing van het 
ontwikkelings plan van het gebied Meerstad. Door interactieve werksessies met belanghebbende 
organisaties en bewoner vertegenwoordigers zijn deze aanpassingen besproken en vorm gegeven in 
grote lijnen. Dit geeft aan waar bebouwing komt, waar het meer naar toe uitbreidt, waar verkeer routes 
gaan komen en waar voorzieningen gepland worden. Om inzicht te krijgen wat de huidige bewoners 
belangrijk vinden in hun directe omgeving en wat er nog nodig is hiervoor de enquête uitgezet. Wij 
hebben 263 ingevulde vragenlijst terug ontvangen waarvan 244 met postcode 9613. 
Met ongeveer 950 adressen in Meerstad geeft deze opkomst een redelijk beeld wat de zorgen, wensen of 
prioriteiten van Meerstad zijn. 
 
Samenvatting: 
 

1. Medewerking aan de enquête is goed en vertegenwoordigd de verschillende wijken in Meerstad. 
Bekendheid van de plannen van Meerstad is hoog. 

2. Het realiseren van winkel, (vervanging tijdelijke) scholen/KDV en ontwikkeling sluisgebied wordt 
gezien als de eerste prioriteit. In het algemeen wordt aangegeven dat die dit jaar of eerder 
gepland hadden moeten worden. 

3. Voorzieningen die de samenleving interacties faciliteren zoals lunchroom, bibliotheek, buurthuis 
en de warme bakker worden aangegeven als nodig. Multifunctionele combinaties zoals warme 
bakker met evt. lunchroom en buurthuis met bibliotheek zou nog aantrekkelijker zijn.  

4. In EKZ naast een winkel centrum valt de Sporthal met fitness/fysio en middelbare school wens 
op. 

5. In de vraag over welke sport wensen er zijn wordt tennis als meeste aangegeven maar laat ook 
zien dat er daarnaast een grote diversiteit aan wensen is. 

6. Natuurontwikkeling of behoud die samengaat met andere functies en de wens om daar over mee 
te denken wordt duidelijk aangegeven. Vaarroute met sloep en kano wordt als zeer aantrekkelijk 
gezien. 

7. Duidelijk is dat de verkeersroute veel zorgen geeft en aandacht nodig heeft. De meest 
opmerkingen met ideeën zijn daar op ingeleverd. 

 
Wat zijn de volgende stappen?  
 

1. Terug rapporteren van deze enquête aan allen die hem ingediend hebben 
2. In gesprek met Bureau Meerstad doorgeven wat de uitkomsten zijn van deze enquête en dit 

toetsen met de nieuwe plannen. 
3. Ervaringen en enquête resultaat delen met relevante wethouders onderwijs, ruimtelijke ordening 

ed. van Groningen.  
4. Enquête delen met ondernemers en wijk organisatie (zoals WIJ) en in gesprek gaan waar zij 

mogelijkheden zien. 
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Enquête uitslag: 
 
Vragen over wie er heeft gereageerd: 
 

 

 
3. Wat is u postcode? 
263 antwoorden 

 
Totaal aantal van 244 met postcode 9613. Andere postcodes zijn 8 met 9614, 3 met 9617, 4 met 9623 en enkele (1) met 9606, 9611, 9631 en 9632. 
 
 

 
 
Vragen over bekendheid met de actualisatie d.m.v. overleg tafels van Meerstad plannen: 

Ja, via een buurvrouw die mij er op w…BuurtappVia buurt vereniging Hoofdweg Door Dorpsbelangen 
MeerstadDeelsFacebook belangenverenigingvia buurmanVia deelname 

-Ja, via een buurvrouw die mij er op wees 
-Buurtapp 
-Via buurt vereniging Hoofdweg 
-Door Dorpsbelangen Meerstad 
-Deels Facebook belangenvereniging 
-via buurman 
-Via deelname 
-Combinatie van bovenstaande, en aanstaande buren 
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Vragen over voorzieningen: 
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263 antwoorden 

3 Supermarkt 
3 Fietsenmaker 
3 sportvoorzieningen 
2 Plantsoen waar je kan wandelen en zitten 
2 Drogist 
2 Kinderboerderij of grote speeltuinvereniging/eco speelpark ook met buitenlokalen (natuurlijk 
opgezet) 
1 Openbare Tennisbaan, markt 
1 In ieder geval een bruggetje over het Slochterendiep zodat we gebruik kunnen maken van de 
supermarkt, de bakker, etc. 
1 Tennisbaan/club 
1 Sushi afhaal restaurant, weekmarkt 
1 In mijn beleving hoeft Meerstad niet zo zeer een eigen winkelcentrum te krijgen, de kom 
1 Sportschool met binnen locatie 
1 Genoeg KDV 
1 KDV 
1 Medisch Centrum (Tandarts, huisarts, apotheek) 
1 Sport voorzieningen 
1 Sport mogelijkheden 
1 KDV kom op zeg 
1 Markt en Sportvoorzieningen 
1 Sportvelden, sporthal, apotheek 
1 Apotheek 
1 Restaurantjes 
1 Hi, een voortgezet onderwijs HAVO, VWO, Middelbare scholen met dit niveau zijn er niet in de 
buurt 
1 Hema en Primera en drogist. 
1 Wijn delicatessen 
1 Drogist 
1 Horeca 
1 Cafetaria 
1 Iets als de Etos, Kruidvat etc. Dat soort winkels zijn erg handig om in de buurt te hebben 
1 Niks 
1 Fietsen maker, drogist (marskramer/Kruidvat) 
1 Pakket punt 
1Huisartsen praktijk 
1 Fietsenwinkel 
1 Voldoende Kinder opvang 
1 Watersport iets 
1 Restaurant 
1 Sporthal, postagentschap, jacht haven 
1 Galerie Theehuis 
1 Café koffiehuis gaat verdwijnen in de nieuwe plannen. Dat vinden wij jammer. Het huidige strand 
wordt veel gebruikt door de gezinnen met kleine kinderen dit gaat ook verdwijnen. Voorstel is om 
hier een landtong te laten met een boulevard achtige omgeving en erachter de nieuwe landtong 
met huizen te maken 
1 Sport faciliteiten 
1 Biologische slager 
1 Sportaccommodatie 
1 Sporthal 
1 Winkels 
1 Snackbar 
1 Padelbaan en meer Horeca en recreatie. Alleen het Strandhuis dat de helft van de tijd gesloten is 
is niet voldoende. 
1 Sportschool 
1 Supermarkt 
1 Garage 
1 Sporthal/gelegenheid 
1 Speelboerderij 
1 Fitnes/Sportfaciliteiten 
1 Skate baan 
1 Sport accommodatie  
1 Voldoende KDV 
1 Wellness Sauna 
1 Slager 
1 Slager, drogist, pakketpunt 
1 Groenteboer of wekelijkse markt met groentekraam 
1 Jeugd honk 
1 Weekmarkt 
1 Bruno/AKO 
1 Medische voorzieningen 
1 Wekelijkse markt 
1 Beter Bus verbinding in het oudste deel van Meerstad 
1 Kinderopvang!!! 
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123 Tennis 
94 Voetbal. 
77 Mountainbike. 
65 Hockey. 
56 Skateboarden. 
46 Basketbal. 
34 Atletiek. 
31 Golfbaan. 
9 Korfbal. 
6 Volleybal. 
4 Fitness 
3 Padel 
2 Squash 
2 Wandelpark 
2 Volleybal 
2 Crossfit 
1 Paardensport 
1 Meer wandelen rond de weilanden tussen door  
1 Zwembad 
1 Fitness 
1 Niet specifiek voor EKZ, Wel voor heel Meerstad. 
1 Geen voorkeur 
1 Judo/Kratje/jiu jitsu 
1 Padel en fitness 
1 Zwemmen 
1 Goede wandel routes rond Meerstad 
1 Volleybal 
1 Yoga, Fitness, groepslessen 
1 Outdoors fitness toestellen 
1 Fitness 
1 Crossfit 
1 Algemene Sporthal 
1 Manege 
1 Sporthal voor turnen, gym, yoga etc.  
1 Dans, Judo, Turnen 
1 Boksen 
1 Veld voor Beachsporten 
1 Fitness centrum 
1 Wandel gebied hond 
1 Sportschool 
1 Wakeboarden als het weg gaat uit Harkstede 
1 Honkbal 
1 Sporthal voor duur sporten 
1 Turnen, handbal 
1 Indoor volleybal 
1 Paddel 
1 Sportschool (dansles) 
1 Skeelerbaan 
1 Een grote sporthal met minimaal 3 volleybalvelden 
1 Sporthal 
1 Padel 
1 Sporthal/gym zaal 
1 Vechtsporten 
1 Zwemmen 
1 Mini golf 
1 Geen huidige locatie is te klein, verstoord kerk en 
begraafplaats en auto ontsluiting en parkeer 
gelegenheid. 
1 Zwembad, volleybal 
1 Survival baan/hindernissen 
1 Fitness centrum 
1 Squashbanen, wielerbaan 
1 Floorbal 
1 Zwembad 
1 Fitness met groepstraining zoals boksbaltraining 
1 Een binnensporthal waar verschillende verenigingen 
terecht kunnen en scouting groep 
1 Jeudeboules 
1 1 Reguliere sportschool met lessen 
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Vragen over Harkstede Broeklanden Bos 
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Vragen over Verkeersroutes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snelheid van verkeer. 
Onoverzichtelijk bochten 
Fiets paden. 
heb geen zorgen over de Hoofdweg en route is goed genoeg 
Oversteek te gevaarlijk op veel punten 
snelheid, onoverzichtelijk, veel kinderen op fiets, geluid overlast 
Onoverzichtelijke bochten en smalle fietspaden 
Combinatie van snelheid verkeer, onoverzichtelijke bochten, bewoners die moeten 
oversteken, toenemende verkeers drukte 
Drukte en snelheid. En gevolgen gezondheid 
Oversteken en delen met gemengd verkeer 
Oversteken voor fietsers, fietstunnel of brug zou gewenst zijn voor kinderen 
Er moeten aparte fietspaden komen met zo min mogelijk oversteek. Kies voor fietsbrug bv 
bij drukke punten 
Voetpaden ontbreken 
meerdere onveilige oversteekplaatsen voor fietsers 
Gevaarlijke overstek punten 
Gevaar van skaeve huse en kinderen op de fiets 
zorg dat hoofdweg Vossenburglaan te druk wordt. Ontsluiting route van de Zeilen over 
Slochterendiep zou mooie oplossing zijn 
Veilige oversteekplekken voor jeugdig… 
Verkeersdrukte auto’s en onveilige ov… 
Alle drie eerste punten 
Drukte vossenburglaan 
Drukte 
Ik zie zelf nog geen zorgen maar heb nog kleine kinderen die in de toekomst alleen zullen 
fietsen. Een veilige weg is dan ook belangrijk voor mij. 
Geen bushalte aan oostkant bij de school 
Oversteekplaatsen/kruispunten 
Ik mis een voetgangers pad naast het fietspad 
Verlichting 
Drukte 
snelheid en veiligheid voor fietsers (nu slechte en smalle fietspaden icm skeave Huse nabij 
Harkstede) 
Snelheid, onoverzichtelijkheid en te krappe fietsbanen die gevaarlijke oversteken hebben 
Overlast Skaeve Huse 
Het veelvuldig moeten oversteken van fietsers  

Snelheid van verkeer. 
Onoverzichtelijk bochten 
Fiets paden. 
heb geen zorgen over de Hoofdweg en route is goed genoeg 
Oversteek te gevaarlijk op veel punten 
snelheid, onoverzichtelijk, veel kinderen op fiets, geluid overlast 
Onoverzichtelijke bochten en smalle fietspaden 
Combinatie van snelheid verkeer, onoverzichtelijke bochten, bewoners die moeten 
oversteken, toenemende verkeers drukte 
Drukte en snelheid. En gevolgen gezondheid 
Oversteken en delen met gemengd verkeer 
Oversteken voor fietsers, fietstunnel of brug zou gewenst zijn voor kinderen 
Er moeten aparte fietspaden komen met zo min mogelijk oversteek. Kies voor fietsbrug bv 
bij drukke punten 
Voetpaden ontbreken 
meerdere onveilige oversteekplaatsen voor fietsers 
Gevaarlijke overstek punten 
Gevaar van skaeve huse en kinderen op de fiets 
zorg dat hoofdweg Vossenburglaan te druk wordt. Ontsluiting route van de Zeilen over 
Slochterendiep zou mooie oplossing zijn 
Veilige oversteekplekken voor jeugdig… 
Verkeersdrukte auto’s en onveilige ov… 
Alle drie eerste punten 
Drukte vossenburglaan 
Drukte 
Ik zie zelf nog geen zorgen maar heb nog kleine kinderen die in de toekomst alleen zullen 
fietsen. Een veilige weg is dan ook belangrijk voor mij. 
Geen bushalte aan oostkant bij de school 
Oversteekplaatsen/kruispunten 
Ik mis een voetgangers pad naast het fietspad 
Verlichting 
Drukte 
snelheid en veiligheid voor fietsers (nu slechte en smalle fietspaden icm skeave Huse nabij 
Harkstede) 
Snelheid, onoverzichtelijkheid en te krappe fietsbanen die gevaarlijke oversteken hebben 
Overlast Skaeve Huse 
Het veelvuldig moeten oversteken van fietsers  

Dit geeft onvoldoende zekerheid dat de Hoofdweg veiliger wordt 
Een nieuwe of parallelweg is nodig om verkeer te verminderen 
Weg inrichting en fietspad zijn onvoldoende voor huidige en toekomstige 
verkeerstromen 
Geloof verwachting dat met meerdere huizen en nieuwe ontsluiting route dit is 
opgelost 
? 
dat zal niet helpen, zolang de max toegestane snelheid 60 blijft zullen mensen 
hard blijven rijden, op de Vossenburglaan wordt ook nog steeds harder dan 50 
gereden ook al staan er veel huizen 
De snelheid zal niet afnemen, zorgt wel voor meer afleiding waardoor kans op 
ongelukken groter wordt 
Vereachting pakt altijd anders uit dan gepland 
Ik ken de situatie niet goed genoeg om te kunnen oordelen 
Punt 1 t/m 3 allemaal 
Wegversmallingen om snelheid te minderen 
Verwacht ik niet. De Vossenburglaan is ook bebouwd en wordt ook gebruikt als 
race baan 
Niet meer wegen aanleggen maar snelheid aanpassen en obstakels plaatsen 
Onvoldoende zicht op de situatie om een mening te geven 
Geen idee 
Geen 
Gaat niet gebeuren.  
Kijk naar België: mensen razen met 70 over dat soortwegen. 
Geen mening 
Meer busstops in Meerstad zuid 
Onvoldoende kennis om dit te kunnen beoordelen  
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Algemene vragen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Een doe dag ga het gebied in met marktkramen en wat er op 
dienplek gaat gebeuren in de plannen van nu. Maak hier een 
fietstocht van. 
Krantje 
Per post 
Via mail , graag aanmelden werkgroeo○  
Ja, welke ….. 
Ruimte voor kdv en bso 
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4.3 Jongeren 
 

Jongerenparticipatie Meerstad Masterplan 1.1. - 2022 Uitkomsten enquête  
Hoe ziet het plangebied van Meerstad inclusief de gebieden rond Meerstad, Klein Harkstede, Middelbert, Engelbert, Harkstede, Scharmer en Lageland er op hoofdlijnen 
uit in 2050? Waar komen de woningen en voorzieningen? En waar het groen en het water?  
 
Het Masterplan Meerstad uit 2005 wordt op dit moment geactualiseerd. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk te weten hoe jongeren tegen hun (toekomstige) 
leefomgeving aankijken. Wat vinden ze nu al mooi aan hun omgeving, wat willen ze houden en wat ontbreekt er? Om hier achter te komen, zijn we op maandag 31 
januari in gesprek gegaan met meer dan 30 jongeren uit het gebied.  
 
We wilden graag van nog meer jongeren horen hoe zij tegen hun leefomgeving aankijken. Daarom hebben we een online enquête gemaakt voor jongeren tussen de 10 
en 18 jaar die in/vlakbij het plangebied wonen, of die er binnenkort gaan wonen. Op deze manier krijgen we nog beter zicht op wat de jongeren belangrijk vinden voor 
hun woon- en leefomgeving. De online enquête was in te vullen vanaf 10 maart tot en met 27 maart. In totaal waren er 92 respondenten die enquête helemaal hebben 
ingevuld en die tussen de 10 en 18 jaar zijn. 
 
Op de laatste pagina van dit verslag blikken we ook nog terug op de tweede jongerensessie van maandag 11 april die we hebben georganiseerd. Hier hebben meer dan 
27 jongeren aan deelgenomen. 
 
Meer informatie over de toekomst van het plangebied Meerstad is te vinden via de website meerstad.eu/toekomst. 
 

Korte samenvatting uitkomsten enquête 
Algemeen 
Van de 92 respondenten/jongeren kwam de meerderheid, namelijk 72.83%, uit Meerstad. De gemiddelde leeftijd was 13 jaar en de jongeren gaven hun buurt gemiddeld 
een 7.5 als rapportcijfer. 
 
Leuk aan leefomgeving 
Het Woldmeer heeft met 38 stemmen de meerderheid bij de vraag wat de jongeren het leukste vinden aan wonen in hun buurt. Ook de gezelligheid (23 stemmen) en de 
natuur (20 stemmen) werden veel genoemd als positieve punten.  
 
Minder leuk aan leefomgeving Het merendeel van de jongeren vindt het minder leuk dat er weinig te beleven is (23 stemmen). Dit wordt met name genoemd, omdat dit 
voor verveling zorgt en omdat er daardoor weinig kansen zijn om in contact te komen met andere jongeren. De jongeren vinden het ook minder leuk dat er weinig 
sportgelegenheden zijn in hun buurt (21 stemmen). Een basketbalveld, een voetbalveld/voetbalkooi en een skatebaan worden het meest genoemd als welkome 
toevoeging aan hun leefomgeving.  
 
Belangrijkste onderwerp bij de ontwikkeling van het gebied Het belangrijkste onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van het gebied was “dat er gedacht wordt 
om/genoeg te doen is voor de jeugd”. Dit is in lijn met de uitkomsten van de vraag over wat de jongeren minder leuk vinden aan wonen in hun buurt.  
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Leukste activiteiten Hoewel de jongeren dus graag meer te doen willen hebben in de buurt, wordt hiermee voornamelijk gedoeld op activiteiten die op eigen initiatief 
gedaan kunnen worden (57 stemmen). 34 jongeren vonden de georganiseerde activiteiten wél het leukste. De activiteiten die het meest werden genoemd zijn 
Vlottendorp, hutten bouwen, Ballon Fiësta en het Vliegerfestival.  
 
Het Woldmeer De jongeren denken dat het Woldmeer nóg leuker wordt door permanente speelgelegenheden in/op het water te plaatsen (37 stemmen). Ook een groot 
aantal jongeren (25 stemmen) vindt dat er meer activiteiten op het water georganiseerd moeten worden. Interessant hieraan is dat veel van de genoemde activiteiten op 
dit moment al gedaan kunnen worden bij Zeil- Surfschool Meerstad. Het is goed om te weten dat een deel van de jongeren hier nog niet van op de hoogte is. 
 
Vraag 1 – Hoe oud ben je?          
De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 13 jaar.  
 
Vraag 2 – Ik woon in …       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De drie antwoorden bij ‘Anders, namelijk…’ waren: 
 Westerbroek 
 Ruischerbrug 
 Groningen 
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Vraag 3 – Mijn postcode is …. (Als je dit niet weet, mag je de vraag overslaan zonder een antwoord in te vullen).  
 
 
Vraag 4 – Ik geef de buurt waar ik woon als rapportcijfer een …  
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Vraag 5 – Wat vind je het leukste aan wonen in jouw buurt?   
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Vraag 6 – Waarom vind je dat het leukste? 
De meest genoemde redenen per categorie zijn hieronder weergegeven. 
 
Het Woldmeer  Je kan zwemmen in de zomer 

(24) 
 Je kan varen (6) 
 In de winter kan je schaatsen 

(3) 
 Het is een leuke plek om te 

spelen/chillen (3) 

 De ruimte  Vrijheid (om dingen te doen) (7) 

De gezelligheid  Daardoor kan ik lekker buiten 
kan spelen (4) 

 Het geeft een leuke sfeer/is 
gezellig (2) 

 Dat is belangrijk (2) 

 De omgeving  Het is mooi (3) 

De natuur  Je kan daar leuke dingen 
doen (4) 

 Het is mooi (2) 
 Het is daar rustig/je daar kan 

ontspannen (2) 

 Leuke dingen in 
de buurt 

 Zo kan ik lekker buiten spelen (5) 

De rust  Het is er lekker rustig is/er is 
geen afleiding (3) 

 Niemand last heeft van elkaar 
(2) 

 De locatie  Alles is dichtbij (4) 
 Het is rustig (2) 
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Vraag 7 – Wat vind je minder leuk?  
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Vraag 8 – Waarom vind je dat minder leuk? 
De meest genoemde redenen per categorie zijn hieronder weergegeven. 
 
Weinig te beleven  Het is saai/er is weinig te doen (6) 

 Je komt minder snel in contact met 
anderen (5) 

 Verkeer  Het is gevaarlijk/eng (8) 
 Zorgt voor lawaai (3) 
 Zorgt voor drukte (2) 

 
Weinig 
sportgelegenheden 

 Ik vind basketballen leuk (5) 
 Ik vind voetballen leuk (4) 
 Ik kan nu niet skaten (3) 
 Ik hou van sport (2) 

 

 Weinig/geen 
leuke 
speelplekken 

 De speeltuinen zijn minder leuk voor 
grotere kinderen (4) 

Algemene dingen in de 
wijk 

 Hangjongeren zorgen voor overlast 
(2) 

 Skaeve Huse is eng/zorgt voor 
onveilig gevoel (2) 

 Door te weinig prullenbakken moet ik 
afval bij me houden (2) 

 Afval maakt de natuur niet mooier/is 
slecht voor de natuur (2) 

 Drukte  Het is te druk (1) 
 Er blijft bijna niks over van het gras 

en de bomen (1) 
 Het zorgt voor veel afleiding (1) 

Weinig faciliteiten  Je moet altijd ver fietsen/reizen (5) 
 Er is daardoor weinig te doen (4) 
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Vraag 9 – Niet alles kan en past in de plannen die we maken. We moeten daarom vaak kiezen. Waar moeten we volgens jou vooral rekening mee houden?  
 
Het belangrijkste onderwerp bij de ontwikkeling van Meerstad vind ik ... 
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Vraag 10 – Wat mis je in jouw buurt? Je kunt bijvoorbeeld bedenken wat je graag zou willen toevoegen of verbeteren aan jouw buurt. 
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Vraag 11 – Vind je dat er genoeg activiteiten te doen zijn in jouw buurt? 
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Vraag 12 - Welke activiteit vind/vond je het leukste? 

 
 
De meeste genoemde georganiseerde activiteiten De meest genoemde activiteiten die je op eigen initiatief kunt doen 

1. Vlottendorp 1. Zwemmen 
2. Hutten bouwen 2. Waterskiën 
3. Ballon Fiësta 3. Voetballen 
4. Vliegerfestival 4. Het meer 
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Vraag 13 – Is er een speciale plek voor jongeren bij jou in de buurt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vraag 13.1 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 13) -  Vraag 13.1 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 13) -  
Hoe vaak ga je daar heen?  Wat doe je daar dan? 
De 6 jongeren die aangeven dat er zo’n speciale plek voor   Dezelfde 6 jongeren werd ook deze vraag nog  
jongeren bij hun in de buurt is, konden aangeven hoe vaak   gesteld. De 6 antwoorden staan in dezelfde  
zij hier dan heen gingen. De 6 antwoorden zijn:    volgorde, zodat u kunt zien welke antwoorden bij elkaar horen: 
 

 Nooit  Er ligt daar veel troep, zoals glas enz. 
 Vrijwel niet   Een beetje zitten en praten met vrienden 
 Ik ga bijna elke dag naar buiten!  Spelen met vrienden 
 Best vaak  Spelen in de speeltuin 
 Soms  Skeeleren, voetballen en fietsen 
 ½ keer per week  Met vrienden afspreken 
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Vraag 13.2 (bij antwoord ‘nee’ op vraag 13) – Als er geen speciale plek is voor jongeren bij jou in de buurt: Lijkt het je leuk als er wél zo’n plek zou zijn? 
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Vraag 13.2 – (bij antwoord ‘nee’ op vraag 13 en ‘ja’ op vraag 13.2) - Wat zou je leuk vinden om daar te doen? 
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Vraag 14 – Ga je wel eens naar het Woldmeer? Dat is het meer bij Meerstad. 
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Vraag 15 – Hoe denk je dat het Woldmeer nóg leuker wordt voor jongeren?   
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Vraag 16 - Wat doe je graag in je vrije tijd?     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De antwoorden bij “Iets anders, namelijk …” waren:  

 Met vrienden zijn (2)  Sporten 
 Creatief zijn (2)  Goochelen 
 Naar de stad (2)  Trick shots 
 Dansen (2)  Muziek maken 
 Tekenen (2)  Stand up comedy 
 Alle genoemde punten (2)  Meerdere dingen 
 Werken  Lezen 
 Creatief zijn met planten   TV kijken 
 Films en series kijken  Spelletje op telefoon 
 Knutselen  
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Vraag 17 – Ben je lid van een vereniging? 
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Vraag 17.1 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 17) – Van welke vereniging? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De verenigingen die vaker dan één keer zijn genoemd door de respondenten, zijn in een groter lettertype weergeven. Hieronder staan ze voor de duidelijkheid ook nog 
voor u op een rijtje: 
 

 VV Harkstede (5)  Van Starkenborgh (2) 
 FC Lewenborg (4)  V&S Groningen (2) 
 Rigoletto manege (3)  Turnstad Groningen (2) 
 Doles (3)  Dansvereniging (2) 
 Be Quick 1887 (3)  VV Engelbert (2) 
 VV Helpman (2)  
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Vraag 17.1 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 17) – Hoe ga je hier naartoe? 

 
 
De antwoorden bij “Iets anders, namelijk …” waren: 

 Bus 
 Scooter 
 Fiets of auto 
 Bus of auto 
 Drie keer per week 
 Dat is niet verplicht 
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Vraag 18 – Op welke school zit je? 

 
 
De scholen die vaker dan één keer zijn genoemd door de respondenten, zijn in een groter lettertype weergeven. Hieronder staan ze voor de duidelijkheid ook nog voor u 
op een rijtje: 

 SWS Meeroevers (19)  Kamerlingh Onnes (4)  OBS De Driebond (2) 
 H.N. Werkman (10)  CSG Wessel Gansfort (4)  Alfa-college (2) 
 IKC Groenewei (8)  De Swoaistee (4)  Harens Lyceum (2) 
 Montessori Lyceum Groningen (5)  Topsport Talentschool Groningen (3)  Hanzehogeschool Groningen (2) 
 Praedinius Gymnasium (5)  Maartenscollege Haren (3)  
 Obs Driespan (4)  Terra Eelde (2)  
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Vraag 19 – Hoe ga je naar school toe? 

 
 
De antwoorden bij “Iets anders, namelijk …” waren: 

 Fiets of auto (6) 
 OV (5) 
 Scooter (2) 
 N.v.t.  
 Bus of fiets 
 Met de elektrische fiets 
 Skatend  



 

148 

Vraag 20 – Ik heb een bijbaan 
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Vraag 20.1 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 20) – Waar is je bijbaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De bijbanen/locaties van de bijbanen die vaker dan één keer zijn genoemd door de respondenten, zijn in een groter lettertype weergeven. Hieronder staan ze voor de 
duidelijkheid ook nog voor u op een rijtje: 
 

 Vakkenvullen (3) 
 Albert Heijn Rijksweg (2) 
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Vraag 20.2 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 20) – Hoe ga je naar je bijbaan toe? 
 

De antwoorden bij “Iets anders, namelijk …” waren: 
 Scooter (2) 
 Bus 
 E-bike 
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Vraag 21 – Hoe zorgen wij ervoor dat jij hier nog heel lang blijft wonen? 
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Vraag 22 – Ik wil vaker meepraten over de toekomst van mijn buurt 
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Vraag 22.1 (bij antwoord ‘ja’ op vraag 22) – Dit doe ik dan het liefste … 
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Vraag 23 – Dit wil ik graag nog kwijt: 

 
 
Ter afsluiting 
 
We willen alle respondenten bedanken voor de getoonde betrokkenheid. Naar aanleiding van de enquête hebben we ook een mail ontvangen van Toegankelijk 050. 
Hierin worden we gewezen op het belang van toegankelijkheid voor iedereen. Een aantal genoemde punten zijn: 
 Het verharden van paden om op het strand en bij het water te komen 
 Toegankelijke bushaltes 
 Ruime rolstoel toegankelijke parkeerplaatsen 
 Deuren van openbare plekken gaan automatisch open 
 Afritten bij alle stoepen 
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5. Opgestuurde reacties 
 
Tijdens het openplanproces hebben alle geïnteresseerden de mogelijkheid gehad een reactie achter te 
laten via de speciale toekomstwebsite van Meerstad. Alle reacties zijn verzameld, zowel de individuele 
reacties als de reacties ontvangen namens belangenverenigingen en werkgroepen. In dit hoofdstuk is 
daarvan een overzicht te vinden.  
 

5.1 Individueel 
De individuele reacties zijn gecategoriseerd met behulp van de categorieën:  
- Woningen 
- Groen 
- Voorzieningen 
- Energie 
- Water 
- Dieren 
- Infrastructuur 
- Ontsluitingsroute 
- Proces 
- Algemeen 
 
Vervolgens staan de reacties gesorteerd op gebieden (Algemeen, Bedrijvenpark, Eemskanaalzone, 
Harkstede, Meerstad, M.E.eo (Middelbert, Engelbert en omgeving), Lageland). Ingestuurde foto’s en/of 
kaarten zijn toegevoegd wanneer dit de reactie verduidelijkt. Alle persoonlijke reacties in het overzicht zijn 
geanonimiseerd.  
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Woningen 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

22 okt-21 Algemeen Wij zouden graag in Meerstad willen blijven wonen ook als we in een appartement 
willen gaan wonen. Tot nu toe is Meerstad vooral ingericht voor jonge gezinnen. Wij 
willen graag ruimte voor een of meerdere (particuliere energie neutrale 
"zelfvoorzienende") woningvoorzieningen voor ouderen. Onlangs waren wij in een 
prachtig energieneutraal wooncomplex met 54 koopappartementen in Hoofddorp 
voor ouderen vanaf 55 jaar met een koele binnentuin, ondergrondse garage, 
sportruimte en hobbyruimtes en een gemeenschappelijke ruimte waar activiteiten 
door en voor bewoners werden georganiseerd. Mag Meerstad "toekomstbestendig" 
worden en ook een moderne woonplaats gaan worden voor ouderen? Dus ruimte 
voor levensloopbestendige woningen en wooncomplexen waar ouderen kunnen 
wonen met gemeenschappelijke voorzieningen. 

Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen. Ook 
appartementen en levensloopbestendige woningen 

61 nov-21 Algemeen Worden er nog appartementen gebouwd of levensloopbestendige woningen en zo ja 
waar en wanneer? 

Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen. Dus 
ook appartementen en levensloopbestendige woningen. Wanneer en waar die 
precies komen is op dit moment nog niet bekend. 
In het huidige Meerstad worden ook levensloopbestendige woningen en 
appartementen gebouwd. Meer informatie daarover kunt u vinden op onze website: 
www.meerstad.eu 

64 nov-21 Algemeen Onder het motto 'verander de wereld begin bij jezelf' zou ik graag een idee willen 
aandragen waarvan ik denk dat deze echt iets toevoegt aan ons prachtig project 
'Meerstad'. 
 
Toen mijn dochters jong waren vertelde ze dat ze het heel raar vonden dat wij 
mensen in rijke landen hun toilet doorspoelen met drinkwater! In sommige landen op 
de wereld is er een chronisch tekort aan schoon drinkwater en wij spoelen ons toilet 
er mee door. Niets is minder waar. 
 
Meerstad met zijn prachtige innovatie zoals het hemelwater separaat afvoeren 
richting het meer (voor huizen gesitueerd aan het meer). Ook volledig gasvrij 
bouwen is een prachtige stap richting een schonere toekomst en stroomvoorziening 
opgewerkt vanuit zonnepanelen. 
 
Door een leiding in het meer te leggen voorzien van een filter, pompt een 
dompelpomp (kalkvrij) water uit het meer naar het reservoir van het toilet. Het toilet 
wordt na gebruik eerst voor 98 % doorgespoeld met water uit het meer vervolgens 
het overige gedeelte van ca. 2 % gebeurt met leidingwater. 
 
'Verander de wereld begin bij jezelf' 

Bedankt voor het delen van uw tip.  

68 dec-21 Algemeen Hoeveel woningen zijn er inmiddels in Meerstad zelf en hoeveel gaan dat uiteindelijk 
worden? 

Op dit moment (juli 2022) zijn er in Meerstad 986 woningen opgeleverd en 239 
woningen in aanbouw. De opdracht van Bureau Meerstad is het realiseren van in 
totaal 8.000 woningen met bijbehorende voorzieningen, het graven van een meer 
van zo’n 350 hectare en het realiseren van netto 42 hectare bedrijvenpark. Een deel 
van de woningen en het Woldmeer zijn al gerealiseerd. 

94 dec-21 Algemeen Ik zou de groene gebieden niet alleen reserveren voor de duurdere woningtypen 
maar ook mensen met een smallere beurs hun groen willen gunnen. Kijk 

Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen. 
Leefkwaliteit staat in alles wat we doen en ontwikkelen voorop. 
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bijvoorbeeld naar de kleine bosjes, waterpartijen en weitjes in Beijum, ook langs de 
Ringweg, al wordt het concept van deze 50 jaar oude wijk misschien afgewezen. 

103 jan-22 Algemeen Hier even enkele ideeën ter inspiratie in de volgende categorieën: 
1. Natuur en wonen: aardehuizen, hoogbouw één laten zijn met de natuur, 
natuurinclusief bouwen 
2. Inclusief wonen en bouwen: inclusief bouwen, meergeneratie woningen, centraal 
wonen, bruisplekken, inclusiever onderwijs 
3. Community building: inclusieve dorpen en buurten, gebiedscoöperatie 

Bedankt voor het delen van de ideeën en voorbeelden. 

122 jan-22 Algemeen Komen er in Meerstad ook (betaalbare!) kleine (laagbouw) woningen met een 
tuintje? Want ik denk dat daar best wel belangstelling voor is (starters, ouderen). 

Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen. 

127 jan-22 Algemeen Is er al een eerste inschatting/ verdeling gemaakt van waar de 6.000 te bouwen 
woningen gepland worden? zo ja graag per deelwijk. 
Als het kan graag met een volgorde of tijdsperiode wanneer welke wijk hiermee 
wordt opgevuld? 

Er moeten zo’n 6.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden 
bijgebouwd. Waar hoeveel woningen exact komen is op dit moment nog niet bekend. 
Dat is onderdeel van de actualisatie van het Masterplan Meerstad waar op dit 
moment aan gewerkt wordt. In grote lijnen spreken we vaak over 3.000 woningen 
tussen de A7 en de Hoofdweg en 3.000 woningen ten oosten van het huidige 
Meerstad en boven Harkstede.   

133 jan-22 Algemeen Mix van bewoners: niet alleen in Eemskanaalzone, maar ook in Meerstad. Daar is 
het nog verre van divers. 

We vinden het belangrijk dat Meerstad voor iedereen is en wordt. Het is dus 
inderdaad de bedoeling om een divers aanbod woningen aan te bieden in heel 
plangebied Meerstad. 

137 jan-22 Algemeen Wat wordt precies bedoeld met laagbouw? En stads? In de presentatie van de werksessies zijn verschillende sfeerbeelden gepresenteerd 
met een impressie van hoe het eruit kan komen te zien. De presentaties vindt u op 
onze website www.meerstad.eu/toekomst, op de pagina Naslag  

145, 
234 

jan-22 Algemeen De panden/boerderijen die in het bezit zijn van de gemeente: Middelberterweg 
nummer 4, 6 en 3. Zo snel mogelijk van onderhoud voorzien! Er zijn al teveel panden 
ten behoeve van Meerstad gesloopt: aan de Hoofdweg en recentelijk ook 
Heidenschap aan het Slochterdiep. Ik vind dat in deze tijd niet te geloven: al veel 
panden zijn beschadigd/gesloopt door bevingsschade. Laten we dan alsjeblieft 
zuinig zijn op de huidige panden die de identiteit van dit gebied medebepalen! 

Op dit moment zijn we bezig met een inventarisatie en staat van de panden die in 
onze eigendom zijn. Ook onze inzet is het behouden van karakteristieke panden 
voor het gebied.  

156 feb-22 Algemeen Vind het nog steeds vreselijk dat er zoveel ruimte wordt opgeofferd voor deze wijk. 
Waarom niet wat meer appartementen? Iedereen wil een groot huis met een tuin en 
dat kost zoveel ruimte. 
Ik weet dat het al een plan is van jaren geleden maar blijf het jammer vinden. 

In het wensbeeld zijn vier clusteringen van woningen ingetekend: huidig Meerstad, 
gebied langs het Eemskanaal, Grunopark/De Wierden enbij Harstede.Dit is een 
groot verschil ten opzichte van het masterplan uit 2005, waar in het gehele gebied 
woningen ingetekend waren. Door de clustering is tussen de gebieden ook veel 
ruimte voor groen. In hofodstuk 5 van de Agenda voor de Toekomst is een barcode 
opgenomen die de verschillen zichtbaar maakt en waarop te zien is hoeveel grond 
uit het plangebied Meerstad uit groen bestaat.  

159 feb-22 Algemeen Zoals vermeld; betaalbare huizen. Ik hoop dat het ook zo zal gaan.  Onderdeel van de actualisatie van het Masterplan Meerstad is diversiteit in het 
woningaanbod. Dus het aanbieden van verschillende type woningen voor alle 
doelgroepen.  

160 feb-22 Algemeen Benieuwd naar de woningen anno 2024  Ons huidige woningaanbod is te vinden op onze website meerstad.eu 

197 mrt-22 Algemeen Ik acht het van groot belang dat er zo veel mogelijk voor starters betaalbare huizen 
worden gebouwd. En natuurlijk ook woningen voor ouderen. Dat kunnen uiteraard 
appartementen worden. Kortom: er zijn al dure huizen genoeg in Meerstad 

Onderdeel van de actualisatie van het Masterplan Meerstad is diversiteit in het 
woningaanbod. Dus het aanbieden van verschillende type woningen voor alle 
doelgroepen. (Betaalbare) woningen voor starters en woningen voor ouderen maken 
hier onderdeel van uit. 

199 mrt-22 Algemeen Is er ook ruimte voor de recent ontwikkelde 3D geprinte woningen (casco van 
beton)? Zoals het project Milestone in Eindhoven. Daar lijken veel voordelen te zijn 
zoals: innovatief / nieuwe techniek / exclusief, goedkoop, snelle plaatsing, duurzaam, 
milieuvriendelijk, werkbesparend (alleen mensen nodig voor afbouw), 
aardbevingsbestendig, storm bestendig, veel variatie/ keuze mogelijkheden, 
natuurlijke (rondere) vormen die perfect passen in een natuurlijk landschap, mooi en 

Bedankt voor het delen van de ideeën en voorbeelden. We nemen dit mee in het 
vervolgproces 
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sprookjesachtig/ apart en spannend.  
De ontwikkelaars, uitvoerders en ‘proefbewoners’ in Eindhoven zijn enthousiast! Het 
zou een mooie aanvulling voor Meerstad kunnen worden, een soort alternatief voor 
al die water-gerelateerde buurten. Een slingerende weg (wegen) zou m.i. hierbij 
goed passen.  

220 apr-22 Algemeen Het lijkt me heel mooi als Meerstad ook hier een hoge ambitie toont op het gebied 
van duurzaamheid: Meerstad is al gasloos, zou de Eemskanaalzone en de daarop 
volgende bebouwing nog een stap duurzamer kunnen? Betonvrij bijvoorbeeld, en/of 
circulair. Zo kan Groningen zich positioneren op de duurzame kaart en kan er kennis 
worden opgedaan. Voor het bedrijventerrein Westerbroek zie ik al zo’n mooie 
ambitie. 

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp van de Agenda voor de Toekomst. . 
Onder andere in hoofdstuk 4.2 en 4.8 van de Agenda voor de Toekomst kunt u 
hierover lezen 

284 mei-22 Algemeen Gemiste kans! Snelle inzet op woongelegenheid voor 50+, levensbestendig, kleinere 
woningen dan het huidige aanbod. 50+ wil kleiner wonen als kinderen het huis uit 
zijn. Tevens meer aandacht voor alleenstaanden! En betaalbaar! 

Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen.  
 
In huidige Meerstad worden in een aantal projecten levensloopbestendige woningen 
gebouwd (bijvoorbeeld Het Stainhoes). Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van 
seniorenwoningen in De Zeilen. We hopen in de toekomst meer van dit soort 
woningen te kunnen aanbieden evenals woningen voor starters.  

285 mei-22 Algemeen Wat zijn de gevolgen van het ophogen van de gronden voor de bestaande woningen Bureau Meerstad zal nooit rechtstreeks naast bestaande woningen de grond veel 
hoger leggen. Dit zal altijd een geleidelijke overgang zijn. Een voorbeeld hiervan is 
de bebouwing in Meeroevers achter de lintwoningen van de Hoofdweg. De grond 
onder de nieuwe woningen van Meeroevers is ook opgehoogd. Eventueel water 
wordt vaak met een sloot opgevangen. Op die manier hebben bestaande woningen 
zo weinig mogelijk last van het ophogen van de gronden. 

298 mei-22 Algemeen Waar komen (sociale) huurwoningen? Is dat in het plan meegenomen? Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen. Waar 
welke woningen exact komen is onderdeel van de verdere uitwerking van de 
gebieden. 

311 mei-22 Algemeen Wordt in de plannen ook substantieel rekening gehouden met de bouw van 
woningen voor senioren? We zien de ene wijk naar de andere komen in Meerstad, 
maar vrijwel alles dat wordt gebouwd lijkt gericht op gezinnen met kinderen.  

Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen, 
waaronder seniorenwoningen.  
 
In huidige Meerstad worden in een aantal projecten levensloopbestendige woningen 
gebouwd (bijvoorbeeld Het Stainhoes). Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van 
seniorenwoningen in De Zeilen. We hopen in de toekomst meer van dit soort 
woningen te kunnen aanbieden evenals woningen voor starters.  

313 jun-22 Algemeen Meer huurwoningen  Onderdeel van de actualisatie van het wensbeeld is diversiteit in het woningaanbod. 
Dus het aanbieden van verschillende type woningen en voor alle doelgroepen, 
waaronder (sociale en vrijesector) huurwoningen. Dus dit nemen we zeker mee naar 
de toekomst. 
 
In het huidige Meerstad staan ook huurwoningen en op dit moment worden er vrije 
sector huurwoningen gebouwd in Groenewei. Meer informatie daarover kunt u 
vinden op onze website: https://www.meerstad.eu/huurwoningen 

91 dec-21 Eemskanaalzone Mij spreekt de variant 2 van de werksessies het meeste aan. Het gebied ten 
zuidwesten van de Harkstederweg ziet er goed uit met de groene zones rondom, het 
lijkt erg op het beeld van het Masterplan van 2005 (‘Landschappelijk wonen in het 
bos’, extensieve woonbebouwing). Het is een goed idee de nieuwe woongebieden 
los van de linten van Middelbert en Engelbert te plaatsen. Ik zou het aantal woningen 
in Eemskanaalzone 4 (nu 2.100 gepland) niet gaan vergroten, eerder verkleinen. 

De invalshoeken zijn nog geen definitieve kaarten. Op basis van alle ontvangen 
opmerkingen zijn de kaarten weer verder aangepast en besproken tijdens de 
volgende werksessies. Zo zijn we uiteindelijk tot het wensbeeld gekomen. In het 
oorspronkelijke stedenbouwkundig programma van eisen voor de Eemskanaalzone 
zijn de 2.100 woningen vastgelegd. Bij de uitwerking van de plannen voor het 
deelgebied wordt gekeken naar een goede kwalitatieve invulling waarbij het aantal te 
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realiseren woningen kan afwijken. Bij de uitwerking wordt de directe omgeving en 
overige belanghebbende betrokken.  

134 jan-22 Eemskanaalzone Ontwikkelingsrichting Meerstad: Eemskanaalzone gele vlek nieuwe wijk: wordt ten 
oosten en ten westen van de Middelberterweg dezelfde identiteit? Want nu lijkt het 
alsof de Middelberterweg dan min of meer opgeslokt gaat worden. 

De gele vlekken in de tekening zijn bedoeld om locaties aan te geven waar nieuwe 
wijken kunnen komen. In het Masterplan 2005 waren er in het gehele gebied 
woningen getekend. Het idee nu is om de woningbouw meer te concentreren op vier 
gebieden omlijst door groen. Dus geen aaneenschakeling van allemaal woningen en 
voorzieningen in het gebied, maar ook landschappelijke delen.  

148 jan-22 Eemskanaalzone In de opbrengst van werksessie 1 stond dat ook wel meer dan 2.100 woningen in de 
Eemskanaalzone konden. Lijkt me zeker niet gewenst!  

Er moeten zo’n 6.000 woningen met bijbehorende voorzieningen worden 
bijgebouwd. Waar hoeveel woningen exact komen is op dit moment nog niet bekend. 
Dat is onderdeel van de actualisatie van het Masterplan Meerstad waar op dit 
moment aan gewerkt wordt. In grote lijnen spreken we vaak over 3.000 woningen 
tussen de A7 en de Hoofdweg en 3.000 woningen ten oosten van het huidige 
Meerstad en boven Harkstede. 
In het oorspronkelijke stedenbouwkundig programma van eisen voor de 
Eemskanaalzone zijn de 2.100 woningen vastgelegd. Bij de uitwerking van de 
plannen voor het deelgebied wordt gekeken naar een goede kwalitatieve invulling 
waarbij het aantal te realiseren woningen kan afwijken. Bij de uitwerking wordt de 
directe omgeving en overige belanghebbende betrokken.   

200 mrt-22 Eemskanaalzone In het vorige masterplan was tegenover Klein Harkstede "landschappelijk wonen in 
het bos" aangegeven. Nu staat er "nieuw woongebied, gematigde woondichtheid, 
woonwijk, laagbouw. Dat is totaal wat anders. Ik zie ook dat de lobby van Middelbert 
om het lint intact te laten wordt gehonoreerd. Daar wordt helemaal geen bebouwing 
gepland. Er wordt daar een ruime bufferzone in acht genomen. Dat is meten met 2 
maten. Het lint van Harkstede werd eerder niet belangrijk gevonden, boerderijen zijn 
verdwenen.  
Er is een niet alleen een megalomane verhoogde rotonde gebouwd in de Hoofdweg, 
maar ook gewoon een nieuwe woonwijk tegenover Klein Harkstede. Als er tegenover 
Klein Harkstede al gebouwd moet worden dan moet de dichtheid drastisch omlaag 
naar bijvoorbeeld "wonen in de natuur". 

De bestaande dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we 
zo mooi mogelijk in te passen. Het lint bij Engelbert is al redelijk dichtbebouwd 
vandaar dat daar geen extra woningen zijn getekend. Rondom de linten van 
Middelbert en de Hoofdweg zijn woningen ingetekend ter verdichting van het lint (in 
de kaart: groen met witte stippen).  
Het Masterplan 1.1 is een plan op hoofdlijnen. Vervolgens gaan we per gebied een 
uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan wordt dus o.a. 
bekend om wat voor woningen het gaat, wat de dichtheid van de woningen wordt, 
hoe groenstroken eruit komen te zien en hoe wegen of fiets- en wandelpaden 
ingepast worden. In het wensbeeld is in het woongebied tegenover Klein Harkstede 
de laagst mogelijke dichtheid ingetekend.  
Bij de uitwerking van de deelplannen betrekken we de direct omwonenden en 
andere belanghebbenden.  

216 apr-22 Eemskanaalzone Voor de Eemskanaalzone lijkt 1 nieuwe wijk te zijn ingetekend. Daarmee wordt het 
deel van het Middelberter lint onderdeel van de identiteit van de nieuwe wijk. Dat lijkt 
me niet de bedoeling: het lint behoudt zijn eigen identiteit. 

Het Masterplan is een plan op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het 
plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in 
detail uitgewerkt, maar de kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  

259 apr-22 Eemskanaalzone Jammer dat zoveel boerderijen opgeofferd worden ook door aanleg van de 
verbinding naar de ring. Wordt er wel goed gekeken hoe bestaande boerderijen 
ingepast kunnen worden in het geheel? In Beijum bv. is men hierin goed geslaagd. 
Ook heel jammer dat kijktuin De drie wilgen niet ingepast kon worden. Dit zou een 
geweldige recreatieve en ook educatieve functie hebben kunnen vervullen. 

De bestaande dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we 
zo mooi mogelijk in te passen. Voor de verdere uitwerking van een gebied gaan we 
in gesprek met de direct omwonenden. Een voorbeeld hiervan is Klein Harkstede. 
Met de inwoners is gesproken over de invulling van het gebied tussen de woningen 
van Klein Harkstede en de wijk Groenewei.  
 
In het Masterplan was een woonpolder getekend waar naast nieuwbouw ook de Drie 
Wilgen op zou komen te liggen. Die woonpolder (het Piloteneiland) is door 
aanpassingen in de plannen de afgelopen jaren niet meer te realiseren. De 
belangrijkste wijzigen waren het wegvallen van het Woldmeer boven het 
Slochterdiep en het behouden van de Harksteder Broekladen. Tegelijkertijd moeten 
we wel een meer van 350 hectare maken voor waterberging en waterbuffering. Dit 
tekende zich enkele jaren geleden al af. We zijn toen in gesprek gegaan met 
betreffende bewoners. 
 
Bij het maken van de actualisatie van het Masterplan brengen we vele wensen en 
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belangen samen en kijken we naar de best mogelijke uitwerking en inrichting van het 
gebied. Om de gedachten te vormen, gebeurt het wel eens dat er over bestaande 
bebouwing geschetst wordt. Er is ook niet op voorhand gekeken naar 
grondeigendommen. Bij de uitwerking van het Masterplan Meerstad in de 
deelplannen doen we dat wel.  

276 mei-22 Eemskanaalzone Nieuw geplande huizenbouw grenzend aan Klein Harkstede (andere kant Borgsloot) 
is tegenstrijdig aan masterplan 2005. Toen 'wonen in het bos' en ook zou de oude 
lintbebouwing gerespecteerd worden (zie hoofdstuk 5.3 blz 71 masterplan 2005). In 
het nieuwe plan wordt in het vlak direct grenzend aan Klein Harkstede gesproken 
over 'Nieuw woongebied gematigde dichtheid (woonwijk, laagbouw)'. Slechts 1 stap 
minder dichtbevolkt dan de hoogste dichtheid in 'Nieuw woongebied hoge dichtheid 
(gemengde woonwijk, middelhoog)'. Dat staat in schril contrast met wonen in het 
bos. En het lint 'Klein Harkstede' dan? Dat wordt in het nieuwe plan opgeslokt door 
deze nieuwbouw! Laat dat niet gebeuren a.u.b. Respecteer de oude lintbebouwing 
dit zo kenmerkend is voor deze regio. 

De bestaande dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we 
zo mooi mogelijk in te passen. Het lint bij Engelbert is al redelijk dichtbebouwd 
vandaar dat daar geen extra woningen zijn getekend. Rondom de linten van 
Middelbert en de Hoofdweg zijn woningen ingetekend ter verdichting van het lint (in 
de kaart: groen met witte stippen). 
Het Masterplan 1.1 is een plan op hoofdlijnen. Vervolgens gaan we per gebied een 
uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan wordt dus o.a. 
bekend om wat voor woningen het gaat, wat de dichtheid van de woningen wordt, 
hoe groenstroken eruit komen te zien en hoe wegen of fiets- en wandelpaden 
ingepast worden. In het wensbeeld is in het woongebied tegenover Klein Harkstede 
de laagst mogelijke dichtheid ingetekend. 
Bij de uitwerking van de deelplannen betrekken we de direct omwonenden en 
andere belanghebbenden. 

277 mei-22 Eemskanaalzone Ik ben erg benieuwd naar de plannen voor het gebied tussen de oude 
Borgweg/Hoofdweg en de Driebond want ik hoor verhalen en daar maak ik mij 
zorgen over. Ik zou het erg zonde vinden dat daar gebouwen van meer dan 2 
verdiepingen worden gebouwd. Het uitzicht op het landschap en de Skyline van 
Groningen is te mooi om aan het gezicht te worden onttrokken. Daarbij wordt de 
Harkstederweg dan een enclave en wordt het niet opgenomen in Meerstad en de 
toekomstige wijk bij de Driebond. Ik zou u willen vragen deze plannen te 
heroverwegen.  

De bestaande dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we 
zo mooi mogelijk in te passen. Het lint bij Engelbert is al redelijk dichtbebouwd 
vandaar dat daar geen extra woningen zijn getekend. Rondom de linten van 
Middelbert en de Hoofdweg zijn woningen ingetekend ter verdichting van het lint (in 
de kaart: groen met witte stippen). 
Het Masterplan 1.1 is een plan op hoofdlijnen. Vervolgens gaan we per gebied een 
uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan wordt dus o.a. 
bekend om wat voor woningen het gaat, wat de dichtheid van de woningen wordt, 
hoe groenstroken eruit komen te zien en hoe wegen of fiets- en wandelpaden 
ingepast worden. In het wensbeeld is in het woongebied tegenover Klein Harkstede 
de laagst mogelijke dichtheid ingetekend. 
Bij de uitwerking van de deelplannen betrekken we de direct omwonenden en 
andere belanghebbenden.  

13 okt-21 Harkstede Ik hoop dat het uitgangspunt landelijk wonen met zicht op het meer (en Martinitoren) 
ook voor huidige bewoners geldt. Ik hoop voor Harkstede dat de ontwikkelingen 
positief voor het hele dorp zullen zijn, maar niet ten koste gaan van het woongenot 
huidige (rand) bewoners met landelijk uitzicht en rust. 

De ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden voor bestaande bewoners om 
bijvoorbeeld het centrum van Harkstede te verbeteren en verstevigen of om een 
ander woningtype toe te voegen waardoor er meer doorstroommogelijkheden zijn in 
het dorp. Bij de uitwerking van de plannen wordt er gekeken naar de bestaande 
bebouwing en hoe die zo mooi mogelijk ingepast kan worden. Het is wel zo dat de 
woonomgeving van veel mensen zal veranderen en dat zien sommige mensen liever 
niet. We gaan ons best doen in samenspraak met bewoners tot een mooie 
uitwerking te komen.  

104 jan-22 Harkstede Wie zitten er in de werkgroepen? Ik ben er absoluut geen voorstander van dat er 
woningen gebouwd worden bij Harkstede die het al jarenlange vrij uitzicht bieden 
bederven en ten koste gaat van de flora en fauna. Een groot aantal medebewoners 
deelt deze mening en we zouden het erg fijn vinden om inbreng te hebben. 

Deelnemers aan de werkgroepen zijn inwoners van de diverse dorpen in het gebied. 
Ook een aantal bewoners van Harkstede hebben zich opgegeven voor de 
werksessies en sluiten aan. In verband met de privacy wet delen we geen 
persoonsgegevens van mensen. We hebben daarnaast ook regelmatig contact met 
de dorps- en belangenverenigingen in de omgeving, waaronder die van Harkstede. 

106 jan-22 Harkstede Wat is het gebied ten noorden van de Hamweg, Harkstede in invalshoek 2? De plek die u aangeeft is in een van de eerste invalshoeken ingetekend met kleine 
oranje cirkels. Dat staat voor mogelijke woningbouw. De blauwe peilen staan voor 
waterverbindingen.  
Op onze website meerstad.eu/toekomst vindt u een terugkoppeling van de 
werksessies. Bij die terugkoppeling is bij de kaarten ook een uitgebreidere legenda 
opgenomen die de gebruikte kleuren uitleggen.  
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mrt-22 Harkstede De plannen zien er prachtig uit en ik zie dat er rekening is gehouden met de 
bewoners aan de Hoofdweg en Hamweg wat betreft een groene zone. Helaas zie ik 
dit helemaal niet langs de Schout Poelmanweg en Molenerf. De mensen die daar 
wonen zitten straks midden in een woonwijk van een andere gemeente. Zij kijken 
dan aan tegen huizen terwijl in het eerste Masterplan hier het meer zou komen. Hun 
huizen worden beduidend minder waard hierdoor. Is het niet mogelijk de groene 
zone ook in dit gebied door te trekken zodat het uitzicht in dit gebied niet wordt 
verknald door woningen.  

Goed voor u om te weten is dat de Agenda voor de Toekomst is een plan op 
hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het plangebied Meerstad er in de 
toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in detail uitgewerkt, maar de kaart 
laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  
 
Nadat het definitieve wensbeeld (voorkeursvariant) tot stand is gekomen, gaan we 
per gebied een uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan 
kijken we ook naar de bestaande bebouwing en hoe die zo mooi en goed mogelijk 
ingepast kan worden. Bij de uitwerking van de deelplannen voor Harkstede 
betrekken we de direct omwonenden en andere belanghebbenden zoals 
bijvoorbeeld de gemeente Midden-Groningen. 
 
In navolging op de Agenda voor de Toekomst, gaat de gemeente Midden-Groningen 
een nieuwe visie voor Harkstede opstellen en gaan zij onderzoek doen naar de 
locatie voor het centrum van Harkstede. Uit de resultaten van de enquête die is 
uitgezet door Dorpsbelangen Harkstede blijkt dat bewoners graag een fijn centrum 
willen hebben en zijn er drie mogelijke locaties aangewezen; bij het hertenkamp, op 
de huidige plek of bij de nieuwe aan te leggen haven van Harkstede. De gemeente 
Midden-Groningen gaat hiermee aan de slag. 
 
We kunnen op dit moment dus nog niet aangeven hoe het gebied rondom uw woning 
er precies uit komt te zien en hoe het uitzicht straks wordt vanuit uw achtertuin. Bij 
de verdere uitwerking van de plannen en door de nog uit te voeren onderzoeken 
wordt hierover meer duidelijk.  

202 mrt-22 Harkstede We maken ons zorgen om de geplande bebouwing vlakbij Harkstede en de impact 
ervan op ons uitzicht. Wij zijn het dan ook niet eens met de plannen om te bouwen in 
dit dorpse gebied. Het is ons middels de nieuwe tekening niet helder waar onze 
woning zich bevindt, graag zouden wij hierover geïnformeerd worden.  

Het Masterplan is een plan op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het 
plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in 
detail uitgewerkt, maar de kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  
 
Nadat het definitieve wensbeeld (voorkeursvariant) tot stand is gekomen, gaan we 
per gebied een uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan 
kijken we ook naar de bestaande bebouwing en hoe die zo mooi en goed mogelijk 
ingepast kan worden. Bij de uitwerking van de deelplannen voor Harkstede 
betrekken we de direct omwonenden en andere belanghebbenden zoals 
bijvoorbeeld de gemeente Midden-Groningen. 
 
In navolging op het geactualiseerde masterplan Meerstad 1.1. (de agenda voor de 
toekomst), gaat de gemeente Midden-Groningen een nieuwe visie voor Harkstede 
opstellen en gaan zij onderzoek doen naar de locatie voor het centrum van 
Harkstede. Uit de resultaten van de enquête die is uitgezet door Dorpsbelangen 
Harkstede blijkt dat bewoners graag een fijn centrum willen hebben en zijn er drie 
mogelijke locaties aangewezen; bij het hertenkamp, op de huidige plek of bij de 
nieuwe aan te leggen haven van Harkstede. De gemeente Midden-Groningen gaat 
hiermee aan de slag. 
 
We kunnen op dit moment dus nog niet aangeven hoe de gebieden er precies uit 
komen te zien. Bij de verdere uitwerking van de plannen en door de nog uit te voeren 
onderzoeken wordt hierover meer duidelijk.  

205 mrt-22 Harkstede Als ik naar de plannen kijk, schrikken wij hoe dichtbij de woningen bij het centrum 
van Harkstede komen. Dit betreuren wij ten zeerste, en hoop dat er toch nog 
gekeken word, naar verschuivingen zodat er toch nog groenstrook blijft in het 

Het Masterplan is een plan op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het 
plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in 
detail uitgewerkt, maar de kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  
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centrum bij Harkstede (zoals erop andere plekken ook rekening gehouden word). Wij 
begrijpen echt wel dat er gebouwd moet worden, maar we zijn hier juist gaan wonen 
voor de ruimte en rust. Dit lijkt ons te worden ontnomen door bouwplannen zo 
dichtbij. 

 
Nadat het definitieve wensbeeld (voorkeursvariant) tot stand is gekomen, gaan we 
per gebied een uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan 
kijken we ook naar de bestaande bebouwing en hoe die zo mooi en goed mogelijk 
ingepast kan worden. Bij de uitwerking van de deelplannen voor Harkstede 
betrekken we de direct omwonenden en andere belanghebbenden zoals 
bijvoorbeeld de gemeente Midden-Groningen. 
 
In navolging op het geactualiseerde masterplan Meerstad 1.1. (de agenda voor de 
toekomst), gaat de gemeente Midden-Groningen een nieuwe visie voor Harkstede 
opstellen en gaan zij onderzoek doen naar de locatie voor het centrum van 
Harkstede. Uit de resultaten van de enquête die is uitgezet door Dorpsbelangen 
Harkstede blijkt dat bewoners graag een fijn centrum willen hebben en zijn er drie 
mogelijke locaties aangewezen; bij het hertenkamp, op de huidige plek of bij de 
nieuwe aan te leggen haven van Harkstede. De gemeente Midden-Groningen gaat 
hiermee aan de slag. 
 
We kunnen op dit moment dus nog niet aangeven hoe de gebieden er precies uit 
komen te zien. Bij de verdere uitwerking van de plannen en door de nog uit te voeren 
onderzoeken wordt hierover meer duidelijk. 

255 apr-22 Harkstede Dat er ook ten noorden van de Hamweg huizen komen verbaast ons erg. Vanaf de 
Hamweg is heel duidelijk te zien wat de kracht is van dit gebied: weidsheid en 
ruimte. Daar blijft zo niets van over. Ook van het bos grenzend aan het Slochterdiep 
is op het kaartje weinig meer te zien. Het zou heel jammer zijn dit op te geven, het is 
voor het oog een mooie begrenzing, maar ook windvang voor de noordenwind, 
camouflage van de hoogspanningsmasten die daar staan en last but not least 
leefgebied van de reeën. 

Langs een deel van de Hamweg zijn woongebieden ingetekend en langs een deel 
niet. Bij de uitwerking van de gebieden in meer detail kijken we ook naar de 
bestaande bebouwing en natuur en proberen we die zo goed mogelijk in te passen.  

267 apr-22 Harkstede Ik voel de noodzaak toch nog om mijn onvrede te uiten over het laatst 
gepresenteerde plan. Ik heb niet het gevoel dat mijn reactie meegenomen is in het 
verslag. Ik zie dat er wel aangegeven wordt dat men blij is met de groenstroken, 
maar dat is niet volledig. Ook bij Molenerf en Schout Poelmanweg zien we graag een 
buffer tussen het dorp en de nieuwe ontwikkelingen.  
 
De kaart die werd gepresenteerd bij de derde werksessie en op de ansichtkaart is, is 
niet getekend zoals eerder is besproken in de werksessies en komt dus nog steeds 
onvoldoende tegemoet aan de wens van de deelnemers. In de tweede werksessie 
werd unaniem de opmerking geplaatst dat de groenstrook bij het dorp werd gemist. 
Nu is deze alsnog niet ingetekend. 
 
Ik was dan ook zeer teleurgesteld m.b.t. de nieuwste tekening, waarbij huizen 
ingetekend staan vlakbij de Molenerf en Schout Poelmanweg. Iedereen woont daar 
voor de ruimte, stilte en landschap met reeën, paarden, hazen en vele vogels, en blik 
op de Martinitoren. Direct aansluiten van de bebouwing is niet acceptabel en het is 
een veel te grote discrepantie met het eerdere masterplan.  
 
Dat er blijkbaar wel gesprekken gevoerd zijn en gaan worden met bewoners van de 
Hoofdweg en Hamweg over de groenstrook voelt niet goed. Waarom worden andere 
aanwonenden van het grensgebied niet apart benaderd over de wensen, blijkbaar is 
ons dat niet gegund. 
 

Het masterplan is een plan op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het 
plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in 
detail uitgewerkt, maar de kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  
 
Nadat het definitieve wensbeeld is vastgesteld, gaan we per gebied een uitwerking 
maken van de plannen met daarin meer details. Dan kijken we ook naar de 
bestaande bebouwing en hoe die zo mooi en goed mogelijk ingepast kan worden. Bij 
de uitwerking van de deelplannen voor Harkstede betrekken we de direct 
omwonenden en andere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld de gemeente Midden-
Groningen. Op dit moment hebben we nog geen direct omwonenden benaderd om 
met ons in gesprek te gaan over de uitwerking van deelgebieden.. Wel voeren we 
gesprekken met inwoners wanneer zij hier gezamenlijk naar hebben gevraagd. 
 
In navolging op het geactualiseerde masterplan Meerstad 1.1. (de agenda voor de 
toekomst), gaat de gemeente Midden-Groningen een nieuwe visie voor Harkstede 
opstellen en gaan zij onderzoek doen naar de locatie voor het centrum van 
Harkstede. Uit de resultaten van de enquête die is uitgezet door Dorpsbelangen 
Harkstede blijkt dat bewoners graag een fijn centrum willen hebben en zijn er drie 
mogelijke locaties aangewezen; bij het hertenkamp, op de huidige plek of bij de 
nieuwe aan te leggen haven van Harkstede. De gemeente Midden-Groningen gaat 
hiermee aan de slag.  
 
We kunnen op dit moment dus nog niet aangeven hoe het gebied er precies uit komt 
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Ik snap best dat het niet zo kan blijven zoals het nu is, maar ik vind dat er meer 
rekening gehouden moet worden met het woongenot van een grote groep mensen in 
Harkstede. Verder sluit ik me aan bij de mening over de plaats van een haventje 
buiten de kwelsloot. Het is veel te onpraktisch om eerst door een sluis te moeten 
voor je bij het haventje kunt aanleggen vanaf het meer of vv. Mocht daar wel een 
haventje komen dan graag in een open en groen gebied zonder bebouwing, behalve 
evt wat laagbouw wat past bij een passanten haventje.  
Maak van Harkstede geen onderdeel (wijk) van Groningen.   

te zien. Bij de verdere uitwerking van de plannen en door de nog uit te voeren 
onderzoeken wordt hierover meer duidelijk.  

66 nov-21 Hoofdweg In aanloop naar de werksessies is er een filmpje waarin de denkrichtingen voor de 
inrichting wordt toegelicht. Voor Meerstad-zuid kwamen 3 scenario's voorbij, 
waarvan 1 een groenstrook tussen Engelbert/Middelbert en de Hoofdweg en dan 
meer bebouwing langs de Hoofdweg. Dit om de linten te ontzien. Maar wat denkt u 
van het lint van de Hoofdweg, dat is precies dezelfde cultuurhistorische waarde waar 
dan zomaar aan voorbij gegaan wordt. De bewoners aan de Hoofdweg hebben hier 
en daar al de huizen tot in hun achtertuin zonder fatsoenlijke buffer. Ik vind het heel 
vreemd dat het zelfs maar een optie is om langs de Hoofdweg nog meer 
woningbouw te plannen om dan de linten Middelbert/Engelbert te ontzien. 

De drie invalshoeken die tijdens de werksessies zijn gepresenteerd en besproken 
zijn nog geen definitieve kaarten. De tekeningen/invalshoeken vormen de aanleiding 
voor het gesprek. Op basis van alle ontvangen opmerkingen zijn de kaarten weer 
verder aangepast om te komen tot het wensbeeld . De bebouwing langs de 
Hoofdweg zien wij ook als waardevolle lintbebouwing.  

73 dec-21 Hoofdweg Naar aanleiding van de werksessie op 15 december wil ik graag de volgende 
opmerking ter overweging delen. Bebouwing/buffer doorzetten naar beide kanten 
van de Hoofdweg geeft een eenduidige aanpak voor lint bescherming, geeft 
mogelijkheid om hoofdstraat te verleggen, geeft vele mogelijkheden om groene 
buffer en oeverkant variatie aan te brengen, geeft een duidelijker verbinding tussen 
Meerstad oost deel en de Wierden, geeft mogelijkheid op bouw dichtheid te 
verminderen voor de Wierden. 

Ook in het wensbeeld is ter hoogte van Grunopark/De Wierden bebouwing aan beide 
zijden van de Hoofdweg getekend. Hoe dit er precies uit komt te zien werken we nog 
uit. Daar zullen we uw input bij betrekken.  

95 dec-21 Hoofdweg Het is terecht dat de bestaande linten worden gespaard maar vergeet daarbij niet het 
lint van de Hoofdweg. In de tijd van het concept Masterplan is er gepleit om ook dit 
lint te sparen. Inmiddels zijn er enkele boerderijen gesloopt en staat een deel van de 
woonbebouwing van Meeroevers heel dicht op de Hoofdweg. Misschien zou je aan 
de Hoofdweg/Borgsloot een aantal panden neer kunnen zetten die het historische 
karakter van het lint versterken.  

De bebouwing langs de Hoofdweg zien wij ook als lintbebouwing. We gaan er 
zorgvuldig mee om. Als er sprake is van verdichting van het lint zal dit op passende 
wijze gebeuren.  

100 dec-21 Hoofdweg Ik heb benoemd dat een deel van de woongebieden pal aan de Borgsloot is 
getekend. Ruim twintig jaar geleden is vanuit onze buurt er voor gepleit om ook het 
lint van de Hoofdweg te sparen. Inmiddels heb ik gezien dat bewoners langs de 
Hoofdweg zich nu ook hebben georganiseerd. 

De bebouwing langs de Hoofdweg zien wij ook als lintbebouwing. We gaan er 
zorgvuldig mee om. 
Er is door bewoners van de Hoofdweg inderdaad een belangenvereniging opgericht. 
Daar hebben we regelmatig contact mee. 

101 jan-22 Hoofdweg Bij de procedures rond het Masterplan Meerstad twintig jaar geleden is vanuit onze 
buurt is gepleit voor behoud van het lint langs de Hoofdweg. 
Van dit lint blijft steeds minder over 

De bebouwing langs de Hoofdweg zien wij ook als lintbebouwing. We gaan er 
zorgvuldig mee om.  

112 jan-22 Hoofdweg Ik vind de plannen van het Skaeve Huse tussen Meerstad en Harkstede zeer 
zorgwekkend en totaal in strijd met het uitbreiden van het woongebied van Meerstad 
richting Harkstede. Het is een gebied met enorm veel jonge gezinnen met kinderen 
en veel mensen die zeer bewust de rust opzoeken. Dit matcht van geen kant met het 
huisvesten van uitbehandelde cliënten. 

Project “Skaeve Huse” wordt getrokken door de gemeente. In oktober 2021 is 
besloten dat het project doorgaat. Bij de ontwikkeling van Meerstad houden we hier 
rekening mee. Achtergrondinformatie staat op:  
https://gemeente.groningen.nl/nieuwe-woonvorm-aan-hoofdweg  

124 jan-22 Hoofdweg Ik hoop dat er in de plannen met respect wordt om gegaan met de huidige bewoners 
en de reden dat zij wonen in dit landelijke gebied (met alle beperkingen die dit o.a. 
met zich meebrengt zoals geen kabel tv, internet via telefoonaansluiting en zwak 
electiciteits net, .....). Wij hopen dat er zeker een strook van 200m vanaf de 
bebouwing wordt genomen als buffer tav de nieuwe bebouwing. En dan een buffer 
liefst in groen evt in combinatie met water. Dat een evt. ontsluitingsweg niet de 
woningen opsluit en dat het landelijk wonen zoveel mogelijk intact blijft. Dus ook 
geen "hoogbouw", appartementen oid die overal bovenuit steken.  

In het wensbeeld is ervoor gekozen de bebouwing op een aantal plekken te 
concentreren. Een van die plekken is Grunopark/De Wierden. Daar voorzien we 
bebouwing aan beide zijden van de Hoofdweg. De bebouwing langs de Hoofdweg 
zien wij ook als lintbebouwing. We gaan er zorgvuldig mee om. Als er sprake is van 
verdichting van het lint zal dit op passende wijze gebeuren. 
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Aangezien de Hoofdweg en de dorpen een duidelijke lint bebouwing hebben zou het 
wenselijk zijn om ook de nieuwe bebouwing daarop aan te passen indien deze 
vlakbij de huidige bebouwing komt en evt. grotere blokken aan de Noord kant van 
het gebied waar nu geen bebouwing is en je dus een heel nieuw concept kunt 
ontwikkelen! 
We hopen dat de wensen van de huidige bewoners zwaar gaan meewegen in de 
plannen, zodat iedereen woonplezier kan houden, maar wel op ieder zijn eigen wijze, 
want de wensen van mensen die in de stad wonen zijn anders dan van mensen die 
op het platteland wonen 

86 dec-21 Klein Harkstede Onlangs hebben wij via jullie site kennis genomen van de mogelijke gedachtes over 
de ontwikkeling van het gebied Meerstad - Klein Harkstede - Middelbert - Engelbert. 
Fijn dat jullie zo transparant zijn in de communicatie en het betrekken van de 
inwoners een belangrijk speerpunt is. Dit wordt gewaardeerd. 
 
Wij hebben een woning gekocht in “De Groengaard”, een woning met landelijk 
uitzicht over de landerijen, de boerderij met koeien in Klein Harkstede. Wanneer wij 
naar de landerijen kijken zien we regelmatig dieren, naast de koeien ook regelmatig 
konijnen en soms zelfs een ree. Volledig volgens jullie omschrijving over “wonen aan 
de landschappelijke lijst in Groenewei”. Voor het kopen van de woning was het voor 
ons erg van belang wat de gebiedsontwikkeling van ons uitzicht zou zijn. Gelukkig 
werden wij door jullie (Bureau Meerstad) gerustgesteld dat er geen woningen 
gebouwd zouden worden bij Klein Harkstede(ten Noorden en Westen van 
Groenewei zou het open blijven" omdat dit “het landelijke karakter/de 
landschappelijke lijst” zou aantasten. Hetzelfde gold voor ons vooraanzicht. 
 
Vandaag viel ons oog op de drie mogelijke scenario’s voor de gebiedsontwikkeling 
en wij waren zeer verbaasd bij het zien van de eerste optie. Uitbreiding aan de 
oostzijde van Klein Harkstede, dus tussen Klein Harkstede en Meerstad. Dit is 
compleet tegen de afspraken in dat er achter Klein Harkstede niet gebouwd zou 
worden. In de opmerkingen lezen wij ook dat andere mensen dit hebben ingebracht. 
Het landelijke karakter, met de boerderij, het land en de koeien zou behouden 
blijven. Wij hebben ons huis juist vanwege de “landschappelijke lijst” gekocht. Ik 
citeer uit jullie brochure: "De woningen aan de andere randen van Groenewei 
vormen samen de Landschappelijke lijst. Deze woningen vormen de zachte 
overgang tussen het groen in de omgeving en de woningen in Groenewei. Hier heb 
je zicht op de natuur en de ruimte…” . Ook wordt er bij invalshoek 1 gesproken over 
het speerpunt “consolidatie landschap”. Dit staat haaks op het bouwen ten noorden 
en westen van het project Groenewei. Ten noorden en westen van Groenewei zou 
het juist open blijven. 
 
Het aanbouwen bij Klein Harkstede zou dit landelijke karakter en de landschappelijke 
lijst compleet tenietdoen. Wij weten dat het gelukkig slechts één van de invalshoeken 
is, maar wij voelen ons wel voor de gek gehouden dat dit plan überhaupt ingebracht 
wordt. 
 
Over de tweede invalshoek zijn wij razend enthousiast. De rijke bebossing in het 
gebied zou volledig recht doen aan jullie ambitie “het mooiste en groenste stadsdeel 
van Groningen” te zijn. Wij juichen deze ontwikkeling dan ook enorm toe. 
 
Wij zien enkele voordelen bij invalshoek 3, maar maken ons in deze plannen wel 

De drie invalshoeken die tijdens de werksessies zijn gepresenteerd en besproken 
waren nog geen definitieve kaarten Ze zijn op veel punten aangepast. Onder meer 
de bebouwing achter Klein Harkstede staat niet langer op het wensbeeld. Daar blijft 
de brede groene strook.  
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zorgen over de natte grond i.r.t. de woningen. Het is nu al vrij moeilijke grond voor 
o.a. een goede zorg van de tuin. Ook bij deze derde invalshoek worden er huizen 
gebouwd aan de oostzijde van de rotonde (Ook bij deze bouwplannen wordt er 
voorbij gegaan aan “de landschappelijke lijst”. Hierbij leveren wij een fors deel van 
ons vrije uitzicht in, en het door jullie omschreven “zicht op natuur en ruimte” komt 
veel minder aan de orde. 

87 dec-21 Klein Harkstede Ik heb met veel belangstelling de schetsen van de drie invalshoeken bestudeerd. Bij 
invalshoek 1 wordt uitgegaan van 'Consolidatie van het landschap en open zichten'. 
Daarmee onbegrijpelijk en bovendien zeer ongewenst, dat in deze schets het 
weiland bij de boerderij aan de zuidkant van Groenewei bebouwd zou worden. 
Bovendien is bij de beschrijving van Groenewei tot op heden altijd uitgegaan van 
'Een landschappelijke lijst', waarbij de randen van de wijk, zoals Blaarkop, de zachte 
overgang vormen tussen groen in de omgeving en de rest van Groenewei. 
Gelukkig is in de schetsen van de andere twee invalshoeken het open weiland wel 
gehandhaafd! 

De drie invalshoeken die tijdens de werksessies zijn gepresenteerd en besproken 
waren nog geen definitieve kaarten Ze zijn op veel punten aangepast. Onder meer 
de bebouwing achter Klein Harkstede staat niet langer op het wensbeeld. Daar blijft 
de brede groene strook.   

88 dec-21 Klein Harkstede De sessie die we nu hebben gezien met de 3 verschillende visies over de toekomst 
van Meerstad en omliggende dorpen.  
Wij zijn vooral geschrokken van optie 1 en 3. Wij gaan volgend jaar verhuizen naar 
ons huis is de Groenewei. Deze plek hebben we gekozen vanwege het dorpse 
karakter mede door de bestaande bebouwing van Klein Harkstede en het plan om de 
flanken van Groenewei groen te houden. Wij zien daarom het meeste in visie 2: 
verbossen landschap. groei langs Hoofdweg, consolidatie dorpen. Deze visie komt 
het dichtste bij ons ideaalbeeld en de toekomst waarin de natuur meer centraal staat. 
Nogmaals de bebouwing tussen Groenewei en Klein Harkstede doet volledig afbreuk 
aan het open dorpse karakter en ook de bebouwing tegenover de herenhuizen op de 
kopse kant van Groene Wei staat lijnrecht tegenover het voorgestelde "open" 
karakter van de bebouwing. 

De drie invalshoeken die tijdens de werksessies zijn gepresenteerd en besproken 
waren nog geen definitieve kaarten Ze zijn op veel punten aangepast. Onder meer 
de bebouwing achter Klein Harkstede staat niet langer op het wensbeeld. Daar blijft 
de brede groene strook.   

89 dec-21 Klein Harkstede Wij, toekomstige bewoners van Groenewei in Meerstad, vragen u de uitgangspunten 
in het beeldkwaliteitsplan Groenewei (dd 15.01.2019) te handhaven. De 
landschappelijke lijst, de weidse vergezichten op de omliggende landerijen, 
boerderij(en), bomen, oude structuren, zoals vermeld in het beeldkwaliteitsplan 
(15.01.2019) en de daarop gebaseerde verkoopbrochure van Groenewei hebben 
ons indertijd overgehaald om ons in te schrijven voor een woning. We pleiten ervoor 
het landelijk karakter te behouden. Dit lijkt ons des te belangrijker nu een groene 
omgeving van groot belang wordt geacht in het kader van klimaatverandering.  

De drie invalshoeken die tijdens de werksessies zijn gepresenteerd en besproken 
waren nog geen definitieve kaarten Ze zijn op veel punten aangepast. Onder meer 
de bebouwing achter Klein Harkstede staat niet langer op het wensbeeld. Daar blijft 
de brede groene strook.   

82 dec-21 Lageland Ik zag de samenvatting van de Lageland werksessie en wil daar graag nog een 
opmerking over maken. In de samenvatting staat ook als voordeel: ' Bouwen op de 
historische locaties langs het Slochterdiep,’, ik kan mij niet herinneren dat dit door 
participanten als voordeel is benoemt.  

Met de opmerking “Bouwen op de historische locaties langs het Slochterdiep” 
worden de locaties bedoeld waar eerdere bebouwing stond. Bij onze herinnering aan 
het gesprek is door participanten het bouwen op die plekken, dus waar eerder ook 
bebouwing was, als voordeel benoemd. Vandaar het bij de voordelen is benoemd. 

163 feb-22 Lageland Graag stel ik in de punt van de Lageland polder een ecologische wooninvulling voor. 
Invulling moet o.i. tiny houses, earth ships en/of ecologische houten/circulaire 
woningen zijn, zoals ook voorgesteld in de werksessie op 25-01 2022. Dit mogen 
ook grotere ecologische bungalows zijn maar geen stadsnomaden, 
oplossingen/plekken met oude caravans, containers, etc. of andere sociale 
oplossingsproblematiek (want dat heeft niets met deze voorgestelde ecologische 
invulling te maken).  
 
Het gaat om een duurzame waarde creatie in dit gebied met bewoners die ook 
langdurig betrokken willen zijn om dit gebied waardevol te maken. De plek biedt 
wellicht ook mogelijkheid tot een ecologisch informatie/educatiecentrum. Dit alles 

Bedankt voor uw idee, we nemen het mee in het vervolgproces.  
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omgeven met bosschages en (natte) natuur. Dat woningen in de punt dicht op elkaar 
zitten heeft reden i.v.m. bouwopgave, voorzieningen als electra, glasvezel internet 
en riolering ed.  
 
Huidige bewoners behouden op deze manier (zoals ook toegezegd) bufferruimte met 
bloemenweide (in samenspraak met invulling ecologische zone). Hier kunnen wij als 
bewoners in dit gebied mee leven. Wat ook belangrijk is, is dat de hoofdverbinding 
van de nieuwe bouwinrichting uitkomt op Slochterdiep of Eemskanaal ZZ, en niet op 
de smalle Zuiderweg (ongeschikt voor tweezijdig wegverkeer door aan beide kanten 
bomen).  

230 apr-22 Lageland Ten noorden van het Slochterdiep is iets ingetekend wat niet terug te vinden is in de 
legenda. Wat is hier ingetekend? 

Het wensbeeld geeft in grote lijnen weer hoe het plangebied Meerstad er in de 
toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet heel precies uitgewerkt, maar laat in 
vlekken zien wat waar ongeveer komt. Ten noorden van het Slochterdiep zijn, langs 
het Slochterdiep een aantal woonvlekken ingetekend voor mogelijke woningbouw.  

243 apr-22 Lageland In het nieuwe concept Masterplan staat aan de noordkant van het Slochterdiep 
opeens inkleuring opgenomen wat een combi is van 'wonen in de natuur' en 'groen' 
gebied. Eerder was aangegeven dat er geen bestemming wonen was aan die kant 
van het Slochterdiep. Is het bestemmingsplan veranderd (kan ik daar iets over 
terugvinden) ?  

Het Masterplan is een plan op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het 
plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in 
detail uitgewerkt, maar de kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  
 
Het huidige masterplan dateert uit 2005. Deze kaart is terug te vinden op de website 
meerstad.eu/toekomst, op de pagina Naslag. Omdat de plannen voor het plangebied 
Meerstad zijn verouderd en veranderd wordt het masterplan nu geactualiseerd. 
Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken bijgekomen en hebben bewonersorganisaties 
aangegeven dat er behoefte is aan een actueel plan.  
 
Op basis van het masterplan mogen we niet bouwen. Maar nadat het definitieve 
wensbeeld is vastgesteld, gaan we per gebied een uitwerking maken van de plannen 
met daarin meer details. Daarbij kijken we ook naar de bestaande bebouwing en hoe 
die zo mooi en goed mogelijk ingepast kan worden. Bij dit traject hoort ook een 
formele en juridische inspraakprocedure. Dit omdat het uiteindelijk moet leiden tot 
een nieuw omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan). 

251 apr-22 Lageland Vorige week hebben we de kaart uitgebreid bekeken die we via de post hebben 
gekregen over de toekomst van Meerstad. We zijn erg geschrokken van het plan om 
woningen te bouwen aan de noordkant van het Slochterdiep. We hebben altijd 
begrepen dat er geen woningen gebouwd zullen worden en het natuur intact zal blijft 
met weidse uitzichten. Graag hoor ik hoe dit zit en wat precies de plannen zijn en of 
wij hier nog bezwaar tegen kunnen maken. We zijn het er niet mee eens en zouden 
graag willen dat het blijft zoals het nu is. 

Het Masterplan is een plan op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer hoe het 
plangebied Meerstad er in de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet tot in 
detail uitgewerkt, maar de kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt.  
 
Het huidige masterplan dateert uit 2005. Deze kaart is terug te vinden op de website 
meerstad.eu/toekomst, op de pagina Naslag. Omdat de plannen voor het plangebied 
Meerstad zijn verouderd en veranderd wordt het masterplan nu geactualiseerd. 
Daarnaast zijn er nieuwe vraagstukken bijgekomen en hebben bewonersorganisaties 
aangegeven dat er behoefte is aan een actueel plan.  
 
Nadat het definitieve wensbeeld is vastgesteld, gaan we per gebied een uitwerking 
maken van de plannen met daarin meer details. Daarbij kijken we ook naar de 
bestaande bebouwing en hoe die zo mooi en goed mogelijk ingepast kan worden. Bij 
dit traject hoort ook een formele en juridische inspraakprocedure. Dit omdat het 
uiteindelijk moet leiden tot een nieuw omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan). 

31 nov-21 Meerstad Ik zou het leuk vinden als er in Meerstad (of omgeving) een plek komt om Tiny 
Houses te plaatsen. Dat biedt voor alleenstaande starters een mogelijkheid om 
dichtbij te genieten van het Woldmeer. 

We zijn op dit moment bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor Tiny 
Houses in Meerstad. Via onze nieuwsbrief informeren wij iedereen hierover zodra 
hier meer bekend over is. 
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62 nov-21 Meerstad Realiseer de mogelijkheid voor Tiny house. Dit plan ligt er al. Jaren, maar zit totaal 
geen schot in. Terwijl de vraag erna groot is en het een goede oplossing is voor het 
woningtekort in Groningen. Ik woon alleen in een groot huis. Ik wil graag plaats 
maken en in een tinyhouse gaan wonen. Wanneer komt dit van de grond? 

We zijn op dit moment bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden voor Tiny 
Houses in Meerstad. Via onze nieuwsbrief informeren wij iedereen hierover zodra 
hier meer bekend over is. 

102 jan-22 Meerstad Ik vroeg mij af of jullie nog iets gaan doen aan het feit dat er veel schuttingen worden 
gebouwd. Op ... staat een enorme schutting die m.i. vergunningsplichtig is. In het 
beeldkwaliteitsplan Groenewei staat dat de erfafscheiding met o.a. Haagbeuk (dus 
planten) wordt uitgevoerd. Komt er een actief handhavingsbeleid op de bouw van 
schuttingen? Het lijkt mij noodzakelijk dat hier iets aan gedaan wordt. Anders staat 
heel Meerstad straks vol met schuttingen.  

We hebben de foto die u meestuurde bekeken en kunnen geen handhaving 
toepassen omdat er geen sprake lijkt te zijn van een overtreding. Met de aanplant 
van de haagbeuk zal de schutting uit het zicht verdwijnen.  

168 feb-22 Meerstad Mij valt op dat het gebied tegen het Slochterdiep in De Zeilen zo heerlijk rustig is en 
dat hier ook veel dieren zijn te zien. Ik vind dit zelf fantastisch en ik weet dat anderen 
zich daar ook in kunnen vinden. Het zou erg jammer zijn als dit dicht bebouwd wordt. 
Ik zag uit verschillende plannen dat dit het idee is voor dit stukje, maar dat zou zonde 
zijn als je ziet hoe prachtig dit rustige plekje is.  

Het gedeelte is opgenomen in eerder gemaakte plannen en daarin staat langs het 
Slochterdiep in De Zeilen inderdaad op een gedeelte bebouwing getekend. Op dit 
moment is nog niet bekend hoe het er precies uit komt te zien, omdat er nog wordt 
gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor dat deel. Bij de uitwerking proberen 
we altijd zoveel mogelijk rekening te houden met het aanwezige natuur. 

278 mei-22 Meerstad Ik heb ook vernomen dat er bij Tersluis een gebouw van meerdere verdiepingen is 
gepland. Dat lijkt mij de buurt ontzettend ontsieren.  

In Tersluis is op dit moment één appartementengebouw gerealiseerd aan de kop van 
de haven, vlakbij het informatiecentrum van Bureau Meerstad. Mogelijk komen er  
gebouwen met meerdere lagen rondom de sluis. De vastgestelde 
bestemmingsplannen De Zeilen Fase 1 en 2 bieden hier ook ruimte voor. 
Op dit moment is de invulling van het gebied rond de sluis nog niet bekend. Hier 
wordt momenteel nog druk aan getekend. We hopen er aan het einde van dit jaar  
meer over te weten. 
Op enkele andere locaties in Tersluis die nog niet bebouwd zijn, zijn ook 
hoogteaccenten mogelijk. Hiervoor biedt het bestemmingsplan de ruimte.   

67 dec-21 M.E.eo Die 3000 woningen die in Middelbert/Engelbert moeten komen, is dat inclusief de 
2100 woningen die in de Eemskanaalzone komen? 

Ja, wanneer wordt gesproken over 3000 woningen ten zuiden van Meerstad (bij 
Middelbert en Engelbert) is dit inclusief de woningen in het gebied langs het 
Eemskanaal. 

77 dec-21 M.E.eo Jullie zeggen ca 3000 meer woningen ten zuiden van Meerstad. En ik snap dat jullie 
dat expres wat globaal aangeven. Maar tot voor een paar maanden hadden jullie het 
nog over 2.100 woningen Eemskanaalzone en 600 in rest Engelbert/Middelbert = 
2.700. Gisteren hoorde ik tussen neus en lippen door: 700 in rest 
Engelbert/Middelbert zeggen. Mijn voorstel: laten we over ca 2.700 spreken. 

Het aantal woningen wat waar in het gebied komt staat nog niet vast. Wat vaststaat 
is dat we in het gehele plangebied Meerstad nog zo’n 6.000 woningen met 
bijbehorende voorzieningen moeten bouwen, 42 hectare bedrijvenpark en dat het 
Woldmeer moet groeien naar zo’n 350 hectare. Maar hoe, wat en waar exact, is op 
dit moment nog niet bekend. 

96 dec-21 M.E.eo Ik stel een groene zone voor tussen de woongebieden ten noodoosten van 
Middelbert/Engelbert en de Borgsloot. De Borgsloot is een heel oud kanaal en heeft 
naast ecologische ook historische waarde. Het vormde ooit de grens tussen de 
bisdommen Utrecht en Münster.  

De invalshoeken zijn nog geen definitieve kaarten. Op basis van alle ontvangen 
opmerkingen zijn de kaarten steeds aangepast en besproken om zo uiteindelijk te 
komen tot het uiteindelijke wensbeeld.  

139 jan-22 M.E.eo Er zijn plukken 'dorps' aan het lint van Middelbert getekend. Als er al verdichting 
komt van de linten dan moet dat heel minimaal en op kleine schaal, paar woningen, 
bijvoorbeeld iets voor bejaarden. Moet in verhouding zijn. Lijkt in de tekening nu te 
groot en uit verhouding. Ritssluitingprincipe is een heel belangrijk uitgangspunt (en 
dat principe is tot dusver ook in stand gehouden): de bebouwing moet om en om, als 
een ritssluiting, zodat je zichtlijnen blijft behouden. Behoud ruimte in linten als 
ademruimte.  

In het wensbeeld is op plekken in het lint een verdichting van het lint ingetekend. We 
zien een mooie kans om het lint op plekken iets te verdichten.  

140 jan-22 M.E.eo Kerkepad: niet verkleven met nieuwbouw. Dit zijn oude historische paden en vormen 
een wezenlijk onderdeel van het lint. Dus tussen Kerkepad en nieuwbouw een 
groene buffer. Voor de sociale veiligheid is het geen argument om nieuwbouw er 
direct tegenaan te plakken, want dan kan het fietspad langs de nieuwe Meerstadlaan 
genomen worden.  

Het wensbeeld is een kaart op hoofdlijnen, het geeft in grote lijnen weer wat waar 
kan komen. Bij de uitwerking van de deelplannen werken we de gebieden uit in meer 
detail. Dan kijken we ook naar bestaande bebouwing en de historische paden in het 
gebied. 
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152 jan-22 M.E.eo Langs de Engelberterweg zuid staan clusters nieuwe woningen gepland maar die 
komen dan wél vlakbij die vermaledijde windturbines. Ook de ondernemers willen 
niet vlak bij die dingen gesitueerd worden. Hoe gaan ze daar mee om? 

Ten zuiden van de Engelberterweg, langs de A7 is een bedrijvenpark ingetekend. 
Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4.4 van de Agenda voor de Toekomst.  

172 feb-22 M.E.eo Ik ben wel voorstander van bos langs de A7, maar wat mij betreft blijft dit verre van 
de woningen. Ik ben voorstander voor weidse uitzichten. Ik zie in de reacties van de 
werksessies dat mensen graag nog meer bos willen. Daar ben ik het dus niet mee 
eens. Ik vond dat model waarbij het weidse uitzicht bleef en de weilanden drassiger 
werden dan beter (weide vogels!). Hoewel ik de zorg deel dat verhoging van 
grondwater mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de woningen. 

Bedankt voor uw opmerking. Op basis van alle ontvangen opmerkingen zijn de 
kaarten steeds aangepast en besproken om zo uiteindelijk te komen tot het 
uiteindelijke wensbeeld. Hierin is ruimte voor bos, maar zijn ook zichtlijnen en open 
landschap opgenomen.  

177 mrt-22 M.E.eo Ik zag dat er eventueel “rietlanden” gepland zijn rond de Engelberterplas. In dat 
gebied staan ook enkele woningen (niet de recreatiehuizen rond de plas). Wat zijn 
de plannen voor deze woningen?  

Op het concept wensbeeld staan rondom de Engelberterplas natuurgebieden 
ingetekend. De rietlanden staan ingerekend tussen de Hamweg en de Harksteder 
Broeklanden, langs het Slochterdiep. Beide kleuren lijken in de kaart op elkaar, maar 
zijn net iets anders.  
 
Hoe het groen rondom de Engelberterplas er precies uit komt te zien is op dit 
moment nog niet bekend. Op basis van het Masterplan Meerstad 1.1 worden 
deelgebieden verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan en een 
omgevingsplan (nu nog bestemmingsplan). Hier worden de direct omwonenden en 
belanghebbenden bij betrokken. Wanneer we bezig gaan met de uitwerking is 
afhankelijk van de fasering en planning. Die wordt bekeken zodra het Masterplan er 
ligt. 

198 mrt-22 M.E.eo Ik zou graag tussen de Hoofdweg en het Engelberterlint meer ruimte zien voor 
bouwen in het groen. De huidige landbouwgronden zijn als zodanig onrendabel maar 
voor hobbyisten te groot. 

In het uiteindelijke wensbeeld is tussen de Hoofdweg en het Engelberterlint, een 
verdichting ingetekend van het lint.  

212 mrt-22 M.E.eo Verdichting van het Middelberterlint: het lijkt mij prima als er hier en daar wat nieuwe 
woningen gebouwd worden aan het lint, zolang deze in de stijl van het lintdorp 
passen. Bijvoorbeeld in de vorm van een boerderij. Een cluster van woningen met 
een parallelle weg vind ik persoonlijk minder geschikt. 

Bedankt voor uw tip. Dit nemen we mee in het vervolgproces. We gaan zorgvuldig 
om met de linten.  

217 apr-22 M.E.eo Aan de linten zijn vlakken getekend waar wordt voorgesteld om de linten plaatselijk 
te verdichten. Ik vind de suggestie die wordt gedaan aan de Hoofdweg heel mooi. Zo 
ontstaat er een mooie afwisseling van bebouwd en omgebouwd gebied en wordt ook 
de sociale veiligheid aan de Hoofdweg verbeterd. 
 
Aan de Middelberterweg vind ik dat er teveel plekken zijn waar verdichting wordt 
voorgesteld. Met name het grote vlak dat ten zuiden van de kerk wordt voorgesteld is 
groot. Het lint is nu als het ware een ritssluiting met alternerend open en bebouwde 
delen. Tegenover een bebouwd deel ligt bijna altijd een open deel. Dat is mooi en 
karakteristiek voor het lint. In het stuk van de A7-corridor wordt dit ademruimte 
genoemd, mooi. Graag zo houden en daar waar gebouwd wordt in het lint op heel 
klein schaalniveau: hooguit een paar woningen in dorpseigen architectuur met 
woonprogramma dat iets toevoegt aan de huidige woningtypes. 

De bestaande dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we 
zo mooi mogelijk in te passen. 

218 apr-22 M.E.eo Het historische Kerkepad van de kerk van Middelbert (ten westen en oosten van de 
Middelberterweg) ‘verkleeft’ nu met de nieuwe bebouwing. Graag meer afstand 
tussen het historische pad en de bebouwing, zodat het tot zijn recht komt. 

Het wensbeeld is een kaart op hoofdlijnen, het geeft in grote lijnen weer wat waar 
kan komen. Bij de uitwerking van de deelplannen werken we de gebieden uit in meer 
detail. Dan kijken we ook naar bestaande bebouwing en de historische paden in het 
gebied. 

231 apr-22 M.E.eo V.w.b. bebouwing linten (Middelbert en Engelbert): Rekening houdend met 
ritssluiting (om en om bebouwing) en duidelijke zichtlijnen, zie de Cultuurhistorische 
Analyse Meerdorpen. Dit principe moet echt overeind blijven. Inpassing moet zeer 
zorgvuldig gebeuren. Een zeer beperkte verdichting zou kunnen, maar wees wel 
kritisch op de precieze locatie en de schaalgrootte. Zowel schaal, dus kleinschalig, 

Bedankt voor uw opmerking, dit nemen we mee in het vervolgproces. De bestaande 
dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we zo mooi 
mogelijk in te passen. 
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als architectuur moeten aansluiten bij het dorpse karakter. Dit geldt voor alle linten, 
niet alleen aan het Middelberter lint.  

232 apr-22 M.E.eo Het versterken van de bestaande linten: De linten hebben een sterke eigen identiteit, 
dus investeer ook in de linten zelf, niet alleen in de nieuwe gebieden om ons heen, 
dit heeft immers meerwaarde voor het gehele gebied. Dit komt ook overeen met de 
ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte'.  

Bedankt voor uw opmerking, dit nemen we mee in het vervolgproces. De bestaande 
dorpen en linten zijn karakteristiek voor het gebied en die proberen we zo mooi 
mogelijk in te passen. 

246 apr-22 M.E.eo Wij zijn positief wat betreft extensieve woningbouw, tussen de linten - met name 
tussen de Engelberterweg - en de borgsloot. Immers, landbouw zal geen optie meer 
zijn in dit - te ontwikkelen - stedelijk gebied. Groen en/of bos zal ook onderhouden en 
beheerd moeten worden en komt - als zodanig aangelegd - de (sociale) veiligheid 
niet ten goede. 
 
In het Masterplan van 2005 wordt er meer tegemoet gekomen aan de wensen van 
liefhebbers van wonen in bosrijk gebied. Zo lijkt het tenminste. Het idee was destijds 
om bij Groningen een alternatief te creëren voor het - zeer gewilde - wonen in het 
bosrijke Noord Drenthe. Daar zou in Meerstad een mooi alternatief voor komen. 
Daarvan is echter is nog niets te zien. 
 
Bij de aanleg qua infrastructuur, zou e.e.a. wellicht mooi kunnen aansluiten op Zuid 
Gruno/ Woldjerspoorweg (waar een woonwijk staat ingetekend) Verder mogelijk een 
ontsluiting naar de Engelberterweg, ter hoogte van de afslag Lintdal (bij bushalte) 
Daar is een breed stuk onbebouwd grasland. Ook een optie zou kunnen zijn om de 
Olgerweg door te trekken naar dergelijke woongebied(jes). In het verleden moet daar 
(ook) een weg geweest zijn (Oude weg). Misschien cultuurhistorisch interessant? 
 
Het is hier een prachtige omgeving om te wonen en het zou toch jammer zijn om dan 
alleen maar 'natuur' in te plannen. 

Het wensbeeld laat op hoofdlijnen zien hoe het gebied eruit kan komen te zien. Op 
basis van het wensbeeld worden deelgebieden verder uitgewerkt in meer detail. Dan 
kijken we waar alles precies komt in het gebied.  
Cultuurhistorische waarden zijn voor ons een belangrijke onderlegger.  

261 apr-22 M.E.eo Ik ben een voorstander van het verdichten van de linten, mits het zorgvuldig en 
dorpseigen gebeurt: op kleine schaal (<10 woningen per locatie) en goed ingepast. 
Wat programma betreft is het mooi als het iets toegevoegd aan het bestaande 
programma van de dorpen, zodat bv oudere bewoners in het dorp kunnen blijven 
wonen. Zo houden we het nabuurschap in stand. Ik zie in de kaart alleen locaties 
aan het lint van Middelbert. Kunnen ook de nadere linten worden verdicht? Belangrijk 
is dat de versterking van de linten breder wordt opgepakt: herinrichting van de 
wegen (daar waar mogelijk sloten terugbrengen) zodat auto minder dominant is en 
ruimte ontstaat voor sociale ontmoeting; beplanting en bomen voor een continu 
ecologische zone en groen karakter; ontmoetingsplekken creëren (stadsboerderij 
Middelberterweg 6, school Engelbert etc.). het kan niet zo zijn dat de ontwikkeling 
van Meerstad klaar is en de linten er nog net zo bij liggen als nu. De linten zijn 
integraal onderdeel van de planvorming.  

Een verdichting van de linten is ingetekend bij Middelbert en langs de Hoofdweg. 
Niet bij Engelbert, omdat daar het lint al dichter bebouwd is. Bij de verdichting van de 
linten wordt gekeken naar de bestaande woningen. De linten zijn karakteristiek voor 
het gebied. We vinden het belangrijk dat de linten herkenbaar blijven. Bij de 
uitwerking van de deelplannen waarmee we na de actualisatie aan de slag gaan, 
worden ook de direct omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. 
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Groen 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

10 okt-21 Algemeen Hierbij het idee voor een ecoduct op de Hamweg om Harksteder broeklanden en 
Woudboem aan elkaar te verbinden. Om zo o.a. de reeën een kans te geven zich vrij 
te bewegen tussen de gebieden. 

  

Bedankt voor uw idee, dit nemen we mee in het vervolgproces. 

15 okt-21 Algemeen Meepraten en over het behoud van het Driebondbos en meedenken over 
alternatieven om te bos te sparen 

Fijn dat u met ons mee wilde doen in de werksessies. Het Driebondsbos is een van 
de gespreksonderwerpen geweest. In het wensbeeld is het Driebondsbos groen 
gebleven.  

27 okt-21 Algemeen Bij elk nieuw uitbreidingsplan dienen met veel respect voor natuur en cultuurhistorie 
bestaande boerderijen, gezonde bomen en oude wegenpatronen zoveel mogelijk 
behouden te blijven! In Wageningen zijn de nieuwbouwwijken NoordWest en 
Kortenoord daar goede voorbeelden van. 

Bedankt voor uw tip. Bij de uitwerking van de plannen kijken we naar de bestaande 
bebouwing en hoe die zo mooi mogelijk ingepast kunnen worden. Ook streven we 
ernaar om bestaande bomen, groene randen en laanbeplanting zo veel mogelijk 
behouden, te hergebruiken en extra aan te planten waar dat nodig is.  

81 dec-21 Algemeen Ik zag de samenvatting van de Lageland werksessie en wil daar graag nog een 
opmerking over maken. Punt ruimte voor natuur (punt 1 op de kaart) is op een 
andere plek ingetekend dan bedoeld is. Deze moet ten zuiden van het Slochterdiep 
staan in de hoek met de Hamweg. 

We passen punt 1 op de kaart ‘ruimte voor natuur’ aan naar de juiste locatie. 

84 dec-21 Algemeen Wij hechten erg aan een natuurlijke omgeving. Het was een van de belangrijke 
redenen om naar Meerstad te gaan. Uiteraard moet Meerstad toegankelijk zijn en 
worden er wegen gebouwd. Ook begrijpelijk is dat bewoners en bezoekers zullen 
willen recreëren op het water of op de fiets. Dat vinden wij ook leuk. Tegelijkertijd 
maken we ons zorgen over het inleveren van natuur voor recreatie en het effect op 
leefgebieden voor dieren. In welke mate wordt er rekening gehouden met 
oversteekplaatsen voor egels, padden en hazen in en om Meerstad? En worden de 
wandelgebieden volledig ingericht of blijft er voldoende ruimte voor plant en dier om 
een eigen gang te gaan? We hopen dat dit geluid kan worden meegenomen in uw 
overleggen.  

Flora en fauna is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling en daarmee ook 
het proces wat op dit moment loopt. Zo zijn we onder andere in gesprek met diverse 
natuur- en milieuorganisaties over de flora en fauna in het plangebied Meerstad en 
spreken we regelmatig met de ecologen van de gemeente Groningen. Onderdeel 
van die gesprekken zijn ook ecologische verbindingen tussen de verschillende 
natuurgebieden in en rondom het plangebied (denk hierbij aan bijvoorbeeld 
Kardinge, Harkstede Broeklanden en ’t Roegwold). 
Wanneer er in een nieuw gebied gebouwd gaat worden kunnen we eventuele 
ecologische verbeteringen doorvoeren. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld aan de 
Hoofdweg. In de nieuwe rotonde in de Hoofdweg/Vossenburglaan zijn meerdere 
ecopassages aangelegd zodat kleinere dieren veilig de weg kunnen oversteken. Er 
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zijn op verschillende plekken roosters die de weg kruizen zodat kleine dieren veilig 
onder de weg doorkunnen.  

125 jan-22 Algemeen Dit soort plaatjes is wat ik voor me zie als ik denk aan het Groninger landschap. 
Mooie weidse vergezichten. 

  

Bedankt voor uw landschapsfoto. In het wensbeeld zijn diverse gewaardeerde 
zichtlijnen opgenomen. 

149 jan-22 Algemeen Er moet 1/3 groen (en 1/3 rood en blauw) komen. Wat wordt er precies bedoeld met 
groen? Groen voor de mens (kan dus ook gras zijn waar geen biodiversiteit is) of 
groen ten behoeve van flora en fauna? Graag aandacht voor echte natuur tbv flora 
en fauna. 

Naast de werksessies met inwoners hebben we ook een aantal overlegtafels met 
belangenverenigingen. Eén van die tafels is de natuur & landschapstafel waarin flora 
en fauna besproken wordt. De resultaten van de overleggen kunt u terug vinden op 
onze website meerstad.eu/toekomst. Daarnaast spreken we ook met regelmatig met 
ecologen van de gemeente en provincie.  
In hoofdstuk 4.1 van de Agenda voor de Toekomst omschrijven we de verschillende 
typen groen die we in plangebied Meerstad onderscheiden. De typen groen zijn: 
natuurnetwerk, puur natuur, cultuurlandschap, wijknatuur, buurtgroen en 
gebouwgroen. In hoofdstuk 5 is een barcode opgenomen die componenten laat zien 
hoe het plangebied is opgedeeld. We maken in het hoofdstuk een vergelijking tussen 
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2005 en 2022. Groen/Landschap is onderdeel van deze barcodes.  

 
151 jan-22 Algemeen Begin zo snel mogelijk met de aanleg van groen, zodat er al snel wat staat, heeft 

immers tijd nodig. En hergebruiken van groen.  
Op dit moment is het nog niet duidelijk wat er waar precies in het gebied gaat komen 
en daarom is het lastig nu al maatregelen te nemen zoals het aanplanten van een 
groen strook. Het vooraf inplanten van groen op plekken waar groen komt past wel 
bij onze aanpak. 

187 mrt-22 Algemeen Worden er op dit moment ook compromissen gesloten voor de aanleg van bossen 
en of struiken zodat wij onze privacy behouden en het geluid geweerd kan worden?  

Het wensbeeld is een kaart op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer wat waar 
kan komen. Op dit moment is het dus nog niet duidelijk wat er waar in het gebied 
exact gaat komen en daarom is het lastig nu al maatregelen te nemen zoals het 
aanplanten van een groen strook. Het vooraf inplanten van groen op plekken waar 
groen komt past wel bij onze aanpak.  

191 mrt-22 Algemeen Het zou mooi zijn als om Meerstad heen veel natuur is om doorheen te wandelen.  Door de woningen te clusteren op vier locaties, in plaats te spreiden over het gehele 
gebied zoals op de masterplankaart uit 2005 het idee was, ontstaat er tussen de 
woongebieden meer ruimte voor groen dat grotendeel recreatief gebruikt kan 
worden.  

214 mrt-22 Algemeen Ik ben blij dat er veel oog is voor groen en de ecologische route voor de dieren, dat 
maakt voor ons het gebied ook weer een stuk aangenamer. We zien graag meer 
bos, struikgewas en wilde bloemen (misschien ook nog een idee om langs de linten 
en de fietspaden in te zaaien). 

Bedankt voor uw opmerking, dit nemen we mee in het vervolgproces. 

74 dec-21 Eemskanaalzone Is het mogelijk om alvast bomen aan te planten rondom mijn woning ter compensatie 
van de ervaren overlast en het grote natuurverlies in mijn woonomgeving? 

Het wensbeeld is een kaart op hoofdlijnen. Het geeft in grote lijnen weer wat waar 
kan komen. Op dit moment is het dus nog niet duidelijk wat er waar in het gebied 
exact gaat komen en daarom is het lastig nu al maatregelen te nemen zoals het 
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aanplanten van een groen strook. Het vooraf inplanten van groen op plekken waar 
groen komt past wel bij onze aanpak. 

130 jan-22 Eemskanaalzone De kaart die nu gehanteerd wordt tijdens de werksessies, is de Eemskanaalzone 
aan het kanaal anders in gedeeld. Naast het driebondsbos staan er nu huizen. Ik 
heb kenbaar gemaakt dat huizen daar niet wenselijk zijn omdat dit terrein het 
driebondsbos kan verbinden met ander groen. De dieren hebben meer doorgang. 
Gelukkig waren er meer die dat ook vinden. Model 2 van werksessie 1 spreekt erg 
aan. Tevens zou het een geluidsdemper zijn voor de A7 want de geluidhinder van de 
A7 voor de Ruisscherwaard is best aanwezig. Graag vraag ik toch nog uw aandacht 
voor de unieke broedplaats voor vogels waar het skillspark zou moeten komen. 
Verder zou ik het fijn vinden als de bebouwing niet boven het (Driebonds)bos 
uitkomt. Laagbouw heeft mijn voorkeur wat betreft de Eemskanaal zone. Maar ik 
verkies groen boven bebouwing dat moge duidelijk zijn. 

Tijdens de werksessies zijn diversie varianten ingetekend geweest direct langs het 
Eemskanaal en naast het Driebondsbos. Deze opmerking gaat over een van de 
eerste kaartbeelden. In het wensbeeld blijft het Driebondsbos groen en is de 
ontwikkeling van het overige deel van het slibdepot volgend op groen en 
groenverbindingen. De arcering op de kaart is anders ten opzichte van eerdere 
versies.  
Voor het skillspark is een andere locatie gevonden: aan de overzijde van de 
Driebondsweg. Bij de verdere uitwering van de Eemskanaalzone kijken we opnieuw 
met de omgeving hoe we van de P+R een passende ontwikkeling kunnen maken. 
De P+R functioneert goed en blijft ook in de toekomst. We zien kansen op deze 
plekken functies te stapelen. Of dit kan en hoe het er eventueel uit komt zien, is een 
vraagstuk voor de uitwerking. 

247 apr-22 Eemskanaalzone Ik pleit voor een ecologische groenverbinding langs het Eemskanaal met het bos 
zonder bebouwing.  

In het wensbeeld is een ecologische verbinding langs het Eemskanaal opgenomen. 
We onderzoeken nog hoe we deze verbinding verder door kunnen laten lopen de 
stad in. 

288 mei-22 Eemskanaalzone Geen bebouwing bij P+R Meerstad, ecologische waarde van het gebied behouden Bedankt voor uw opmerking, deze nemen we mee in het vervolgproces. We gaan 
dan onderzoeken hoe we de P+R verder willen ontwikkelen. 

114 jan-22 Harkstede Wat betreft de uitbreiding Harkstede: Voor mij is de optie met de groenstrook tussen 
de bestaande bebouwing en de nieuwe de beste. Maar ik denk dat de groenstrook 
smaller kan waardoor de nieuwe woonwijk wat meer tegen het oude dorp aan komt 
te liggen, met wandel en fietspaden die beide delen verbinden. Met hier en daar een 
zichtlijn op het meer, waardoor de open structuur van de Hoofdweg deels aanwezig 
blijft kan oud en nieuw harmonisch met elkaar verbonden worden. Een haventje kan 
een onderdeel zijn van zo’n open zichtlijn en heeft wat mij betreft een meerwaarde 
voor zowel oud als nieuw Harkstede. 

In het wensbeeld is gekozen voor twee groenstroken aan weerszijden van het 
gewenste haventje in Harkstede. Bij het haventje komen de nieuwe ontwikkeling en 
huidig Harkstede bij elkaar. De zichtlijnen nemen we mee bij de uitwerking. Een 
aantal is al ingetekend in het wensbeeld.  

119 jan-22 Harkstede Ik begrijp dat het dorp Harkstede unaniem kiest voor een groene zone tussen 
Meerstad en het dorp. In de tekeningen lijkt het echter of de huizen direct grenzen 
aan de bebouwing van bijvoorbeeld Molenerf en Schout Poelmanweg. Niks groene 
zone daar, er lijkt een minimaal groenstrookje ingetekend. Mensen die in Harkstede 
wonen hebben ervoor gekozen om in een dorp te wonen, niet in een voorstad van 
Groningen. Het landelijke gevoel wordt door deze plannen, in tegenstelling tot het 
masterplan, totaal teniet gedaan. Het meer zou komen tot aan het dorp en de 
woningen dichterbij de stad. Ik snap dat er woningen moeten worden gebouwd, maar 
waarom aan de uiterste grenzen van de gemeente? Het lijkt erg op buurtje pesten.  

Ten opzichte van het Masterplan, hebben de woongebieden deels een andere plek 
gekregen en zijn ze meer geclusterd. In het Masterplan was bijvoorbeeld een groot 
wooneiland in het Woldmeer getekend. Omdat het Woldmeer niet meer doorloopt 
boven het Slochterdiep en ervoor gekozen is de Harksterder Broeklanden te 
behouden, is de bebouwing meer naar Harkstede geschoven.  
De zorgen van bewoners van Molenerf en Schout Poelmanweg over dit nieuwe 
woongebied zijn bekend. In het wensbeeld is gekozen voor twee groenstroken aan 
weerszijden van het gewenste haventje in Harkstede. Rondom het haventje is 
bebouwing gepland. Hoe dit er precies uit komt te zien is onderwerp van nadere 
uitwerking. Dan wordt ook gekeken hoe bestaande bebouwing goed ingepast wordt. 
Omwonenden worden actief betrokken bij de verdere planvorming.  
  

120 jan-22 Harkstede De groenstrook bij de grens met Harkstede die ons alle jaren is beloofd is nu in de 
laatste plannen veranderd. Graag zien we die weer terug in de plannen 

Zie ook de beantwoording hierboven over nieuwe locaties voor woongebieden 
(nummer 119). 
In het wensbeeld is gekozen voor twee groenstroken aan weerszijden van het 
gewenste haventje in Harkstede. Bij het haventje komen de nieuwe ontwikkeling en 
huidig Harkstede bij elkaar. De zichtlijnen nemen we mee bij de uitwerking. Een 
aantal is al ingetekend in het wensbeeld.  

254 apr-22 Harkstede In het gebied ten noorden van de Hoofdweg en de Hamweg is op de schets maar 
weinig groen overgebleven. In de 2e sessie is uitgebreid gesproken over de breedte 
van groenstroken, die reiken in de schets niet veel verder dan de achtertuinen. De 
deelnemers waren toch heel uitgesproken over een aanzienlijke breedte van 
groenstroken. 

Ook in de derde werksessie hebben we stilgestaan bij de groenstrook. Dia 13 t/m 18 
uit de presentatie van de derde werksessie gaan over de groenstrook. Tijdens de 
bijeenkomst is uitgelegd dat de groenstrook achter de Hoofdweg nu is ingetekend op 
ongeveer 350 meter, gemeten vanaf de achterkant van de kavels die aan de 
Hoofdweg liggen. En de groenstrook bij de Hamweg op ongeveer 200 meter vanaf 
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de achterkant van de kavels. Ook hebben we het gehad over het soort groen van de 
groenstrook, het gebruik en het beheer ervan. De verdere uitwerking over hoe het er 
precies uit gaat komen te zien volgt later, wanneer we aan de slag gaan met de 
uitwerking van de gebieden. Direct omwonenden en andere belanghebbenden 
worden hier dan ook weer bij betrokken.  

179 mrt-22 Lageland Nu er sprake is van (aangepaste) woningbouw in combinatie met een forse strook -
Natte Natuur- langs het Slochterdiep, biedt dat geweldige kansen. Groningen heeft 
van oudsher (moeten) bouwen op wierden en natuurlijke ophogingen. Juist in Polder 
Lageland zou men daar op terug kunnen vallen. Denk aan kwelsloten die het 
karakter krijgen van een meanderende nevengeul. 
De uitgegraven grond van geul en poelen kan direct gebruikt worden om een 
slingerend slaperdijkje met fiets en wandelpad evenwijdig aan de bestaande dijk(en) 
aan te leggen. Met hier en daar een erf of zelfs wierde. Wat duurdere koopwoningen 
op palen ertussen kunnen dan elders erfpacht mogelijk maken. 
Te denken valt zelfs aan zo`n zelfde dijkje parallel aan het Eemskanaal met dito 
natte natuur. Vanaf de Zuiderweg krijgt men dan een mooier uitzicht en minder 
strakke begrenzing van het wandelgebied. Een veel mooiere (en goedkopere?) 
oplossing, dan met enorme duikers door de dijk. 
Niet onprettig en eigenlijk bitter noodzakelijk: dit kan tevens mooie verkeersremmers 
opleveren. 

Bedankt voor het delen van uw ideeën, deze nemen we mee in het vervolgproces.  

51 nov-21 Meerstad Wat zijn de gevolgen voor de cultuur/historische en ecologische waarden van het 
Harksteder Broeklanden bos. Wanneer wordt dit met behoud van die waarden tot 
een kwaliteit educatief/recreatief gebied ontwikkeld? 

Ook wij zien mooie kansen voor dit gebied. Wat de plannen precies zijn, is op dit 
moment nog niet bekend. In de Agenda voor de Toekomst en het wensbeeld is 
Harksteder Broeklanden aangegeven als puur natuur met wat ruimte voor passende 
recreatie evenals de naastgelegen rietlanden. Op basis van de Agenda voor de 
Toekomst worden deelgebieden verder uitgewerkt. Hierbij betrekken we ook 
informatie uit eerder uitgevoerde studies en ingediende initiatieven.  

23 okt-21 M.E.eo Graag bos ongerept laten. En het skillspark beter verplaatsen i.v.m. met 
broedvogels. Dat laatste is wat ik me niet eerder beseft heb, maar tijdens bijwonen 
van de raadvergadering via de livestream meer tot mij doorgedrongen is. 

In het wensbeeld blijft het Driebondsbos groen en voegen we bos toe langs de A7. 
Het skillspark komt aan de andere kant van de Driebondsweg. 

92 dec-21 M.E.eo De bossen langs Ringweg en A7 vormen een geluidsafscherming van het 
wegverkeer en een landschappelijke afscherming tegen de lelijke bedrijventerreinen 
aan de andere kant. Weliswaar gaat het bestaande open karakter van het landschap 
verloren, maar dat gaat sowieso gebeuren. De bosgebieden hoeven niet overal een 
compacte massa te vormen, ingesloten weitjes en sloten in het bestaande 
verkavelingspatroon (verbonden met de kronkelende ‘rivier’, kanovaart) kunnen een 
fraai landschapsbeeld vormen. Een deel van de bosgebieden zou in kleine poldertjes 
geplant kunnen worden (moerasbos) ten behoeve van ecologische variatie. De 
bossen langs Ringweg en A7 kunnen bovendien samen met Middelberterplas en 
Engelberterplas een ecologische verbinding vormen tussen het Driebondsbos en de 
verbinding tussen Zuidlaardermeer en Roegwold ten zuidoosten van Meerstad. En 
aan de noordkant is er een verbinding tussen Driebondbos en Kardings Ontzet en 
daarnaast met Slochterdiep en Harksteder Broeklanden. Het Driebondsbos is in alle 
drie varianten groen ingekleurd, ik ga ervan uit dat de huidige ecologische status 
blijft behouden.  

Bij de actualisatie hebben we gekeken naar verschillende typen groen, van grote 
naar kleine schaal. 
In plangebied Meerstad onderscheiden we verschillende typen groen: 
natuurnetwerk, puur natuur, cultuurlandschap, wijknatuur, buurtgroen en 
gebouwgroen. In hoofdstuk 4.1 van de Agenda voor de Toekomst omschrijven we de 
verschillende typen groen in meer detail en is een kaart opgenomen waarin de 
regionale groenstructuren zichtbaar zijn.  
Het Driebondsbos blijft groen in het wensbeeld. Langs de A7 zijn op meerdere 
plekken bomen ingetekend geïnspireerd op het initiatief MEER-bos.  
  

99 dec-21 M.E.eo In de eerste werksessie had ik de voorkeur uitgesproken voor variant 2. Het lijkt mij 
een goed idee om bosstroken aan te leggen langs ringweg/A7. Je zou een mix met 
variant 3 kunnen toepassen qua waterpeil: bossen op droge grond en bossen op 
moerasbodem. Deze bossen kunnen een ecologische corridor vormen met het 
Driebondsbos. Meerstad wordt dan rondom met ecologische verbindingen omringd. 
Het bestaande open landschap verdwijnt dan aan west en zuidkant, maar blijft 

Bij de actualisatie hebben we gekeken naar verschillende typen groen, van grote 
naar kleine schaal. In plangebied Meerstad onderscheiden we verschillende typen 
groen: natuurnetwerk, puur natuur, cultuurlandschap, wijknatuur, buurtgroen en 
gebouwgroen. In hoofdstuk 4.1 van de Agenda voor de Toekomst omschrijven we de 
verschillende typen groen in meer detail. 
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sowieso niet open met de bedrijventerreinen aan weerszijden van de ringweg en A7 
en woongebieden ten oosten en noorden van deze wegen. 

Het Driebondsbos blijft groen in het wensbeeld. Langs de A7 zijn op meerdere 
plekken bomen ingetekend geïnspireerd op het initiatief MEER-bos  

138 jan-22 M.E.eo Op de kaart is een waterverbinding zichtbaar met de Middelberterplas. Dit moet geen 
recreatieve verbinding zijn, maar ecologisch. 

De waterverbinding die u noemt heeft van ons de werktitel ‘nieuwe Molensloot’ 
gekregen. Deze verbinding staat getekend op de kaart Water in hoofdstuk 4.1 van de 
Agenda voor de Toekomst. Hier kunt u zien dat het wat ons betreft wel om 
bevaarbaar water gaat. Dan gaat het om een sloepje of een kano.  
De verbinding met de Middelberterplas die op een van de invalshoeken was 
ingetekend, is eruit gehaald. Dit laat het verschil in waterkwaliteit en zoutgehalte niet 
toe. Om de Middelberterplas is vooral groen ingetekend. Er komt geen bebouwing 
direct aan de plas. Met de eigenaren zijn we in gesprek over toegankelijkheid zodat 
bewoners wel naar de plas kunnen lopen of fietsen maar er niet in kunnen zwemmen 
en natuur zo weinig mogelijk verstoren.  

141 jan-22 M.E.eo Middelberterplas heeft Natuurnetwerk Nederland status, is kwetsbare natuur en moet 
beschermd worden. Het zou goed zijn als de gemeente dit ook inziet. Er moet een 
groene buffer tussen de nieuwbouw (laagbouw) en de plas. Geen bouw er direct 
tegenaan.  

In het wensbeeld is geen bebouwing direct aan de Middelberterplas getekend. 

153 jan-22 M.E.eo Graag wil ik naar aanleiding van de, overigens heel prettig verlopen, tweede 
werksessie nog wat toevoegen. Pas aan het eind van de meeting zag ik dat de 
gepresenteerde kaart afweek van die welke in het (tevoren twee keer bekeken) 
filmpje van Martin Biewenga werd getoond (alles in één groene kleur). Ik ging ervan 
uit dat variant 2, die in de verschillende groepen van de eerste werksessie de 
voorkeur had, verder was uitgewerkt. Echter staat er op de kaart geen bos meer 
langs de A7 getekend, maar in kleinere blokken die het verkavelingspatroon volgen.  
Ik ben er heel erg voor, een forse strook bos langs de A7 en Ringweg (‘MEER-bos’) 
te planten om zo het uitzicht op de bedrijventerreinen (grotendeels aan de overkant) 
te ontnemen en geluidsoverlast te beperken. Om geluidsoverlast ook binnen deze 
bossen te beperken (daar was discussie over in onze groep), stel ik voor om langs 
de A7/Ringweg een geluidswal te maken met grond die vrijkomt bij het graven van 
de waterloop (‘Nieuwe Hunze’) en het bos te planten tussen deze wal en de 
waterloop. Op een deel van deze geluidswal zou je een mountainbike pad kunnen 
aanleggen. Overige bossages zouden dan in de richting van het verkavelingspatroon 
kunnen worden geplant. En de blokken woningbouw zouden met bossages moeten 
worden omringd. 
 
Ik pleit ervoor, sowieso zoveel mogelijk bos aan te planten. Wat is de reden om veel 
minder bos op de kaart te zetten? Open land kan worden benut als hier en daar een 
zichtlijn in het verkavelingspatroon, als (hobby) ponyweide, trapveldje of 
zonneweide. Zo krijgt het gebied tussen A7/Ringweg en Borgsloot ook een heel 
ander karakter dan het huidige open en winderige Meerstad. 

 
 
Door het clusteren van woongebieden is er tussen de clusteringen veel ruimte voor 
groen. Ook is langs de A7 bos ingetekend op het wensbeeld. Hoe dit groen en bos 
er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet bekend. Dat moet nog verder 
worden uitgewerkt. We nemen uw suggesties mee in dat proces.  

173 feb-22 M.E.eo Er zijn ook aardig wat ooievaars(-nesten) in Engelbert aanwezig. Die vinden hun 
eten in de weilanden. Als er te veel bos komt en de weilanden verdwijnen zullen de 
ooievaars ook uit het gebied verdwijnen. Dat zou ik vreselijk jammer vinden.  

In de laatste versie van het wensbeeld is naast veel groen in de vorm van bos ook 
veel groen van open landschap ingetekend. Dit jaar vindt er een onderzoek plaats 
naar de ecologische waarden in een groot deel van het plangebied Meerstad. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd in de omgeving van Engelbert en Middelbert, bij het 
Grunopark en bij Harkstede, Scharmer en Lageland. Door het onderzoek te laten 
uitvoeren kunnen we met de bevindingen in de planvorming proberen rekening te 
houden. We moeten voordat we aan de slag mogen met de nieuwe woongebieden 
een milieueffectrapport (MER) maken. Daar horen ook onderzoeken naar ecologie 
bij. Al deze onderzoeken worden bij het MER openbaar gemaakt. De omgeving 
informeren we hier actief over. Het is op meerdere momenten mogelijk op het MER 
te reageren.  
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174 feb-22 M.E.eo In de bijeenkomsten is, volgens mij, het stukje bos in Middelbert (tussen de 
Olgerweg en Middelberterplas) nog niet benoemd. Het is vrij uniek gebiedje met heel 
kleine ventjes, wat glooiing met hierop een mix van naaldbomen en berken. Er zit 
een stel buizerds die elk jaar weer jongen uit laat vliegen. Heel fijn als dit stukje bos 
lekker uniek kan blijven. 

Bedankt voor uw opmerking, inmiddels is het bos ingetekend op het wensbeeld. 

194 mrt-22 M.E.eo Wij zouden graag zien dat met invulling van het groengebied tussen de Hoofdweg en 
de snelweg, nabij de Bieleveldslaan, op enige wijze recht gedaan worden aan de 
historie van het gebied. Met verwijzing naar de borg Klein Martijn en omringende bos 
en waterstructuren. 

 

Bedankt voor uw suggestie, dit nemen we mee in het vervolgproces In de Agenda 
voor de Toekomst (hoofdstuk 4.1) schrijven we over cultuurhistorie en hoe we dat zo 
goed mogelijk kunnen inpassen.  
 
  

213 mrt-22 M.E.eo Ben blij dat de Middelberterplas verstevigd wordt zodat de natuur en de wilde dieren 
(waaronder de houtsnip, reeën, vossen, hazen, zwanen, wilde vogels en vele andere 
belangrijke diersoorten) die hier erg veel gebruik van maakt toch nog een plek over 
houdt om veilig te verblijven.  

 Om de Middelberterplas is vooral groen ingetekend. Er komt geen bebouwing direct 
aan de plas. Met de eigenaren zijn we in gesprek over toegankelijkheid zodat 
bewoners wel naar de plas kunnen lopen of fietsen maar er niet in kunnen zwemmen 
en natuur zo weinig mogelijk verstoren. 

236 apr-22 M.E.eo Positief dat de Middelberterplas nu daadwerkelijk natuurlijk wordt aangekleed en 
haar NNN status zo versterkt wordt. Positief dat zowel de Middelberterplas als de 
Engelberterplas níet aansluiten op de bosbeek. Zo behouden zij hun waterkwaliteit. 

Fijn dat u dit als een positief punt ervaart. 

245 apr-22 M.E.eo Om de lintbebouwing goed naar voren te laten komen is het niet logisch om de 
geplande nieuwbouw dicht op de bestaande bebouwing te realiseren. Een speelse 
groenstrook ligt derhalve voor de hand waarbij de heuvels/duinen een organisch en 
speels karakter moeten geven. Dit concept komt terug in het reeds gerealiseerd park 
in Meerstad. De verhogingen in het landschap zorgen voor een natuurlijk 
vormgegeven geluidsbarrière tussen de ontsluitingsweg en de woningen en leveren 
een esthetisch fraai beeld op. 

 In het wensbeeld is rondom de lintbebouwing een groenstrook ingetekend. Wel zien 
we op plekken een mogelijkheid om het lint te verdichten. Bij de uitwerking van 
deelgebieden wordt rekening gehouden met bestaande bebouwing en proberen we 
deze zo goed en mooi mogelijk in te passen.  

263 apr-22 M.E.eo Ik ben blij dat de fietspaden aan weerszijden van de Middelberterplas zijn komen te 
vervallen. Op deze manier kan de plas onderdeel worden van een grotere 
groenstructuur. Wel pleit ik ervoor om een flinke bosstrook aan te planten langs de 
A7 om zo zicht en geluid (rust voor natuur)weg te nemen. 

Fijn dat u dit als positief ervaart. In het wensbeeld zijn waar het kon bomen 
ingetekend langs de A7. 

275 mei-22 M.E.eo In uw uitnodiging n.a.v. update masterplan verzoekt u ook om input. Bij deze geef ik 
daar graag aan gehoor. Het meest recente plaatje van de update staat onderstaand. 
Ik heb hier enkele aanpassingen gedaan welke o.i. beter recht doen aan het dorp en 
de huidige situatie in Nederland. Belangrijkste zijn: 

De opdracht die Bureau Meerstad heeft gekregen van de gemeente Groningen is het 
realiseren van in totaal 8.000 woningen met bijbehorende voorzieningen, het graven 
van een meer van zo’n 350 hectare en het realiseren van circa 42 hectare netto 
bedrijvenpark (wat gelijk staat aan 75 hectare bruto). Een deel van de woningen en 
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- De dorpen Engelbert en Middelbert niet bezwaren met; en 2000-3000 woningen en 
70ha bedrijven terrein. 
- Er zijn vele indicaties dat Nederland behoefte heeft aan “Meer vrije tijd, minder 
stikstofuitstoot en verlies van biodiversiteit. Of, om een urgenter beeld te schetsen: 
geen ineenstorting van de ecosystemen waar wij als mensen afhankelijk van zijn.” 
Hier is veel overgeschreven. Zie artikel in FD van 10 mei “Nu wat minder is later veel 
meer”.  
- Daarom punten 1 t/m 4 in de kaart aangegeven. 
o 1) Geen bedrijven terrein erbij maar bos. Hier is een kans om biodiversiteit te 
creëren in de vorm van een “stadsbos”. Tevens een groene buffer om de lintdorpen 
die zo hun dorpse karakter kunnen behouden. Tevens recreatie ruimte voor de meer 
vrije tijd. De eis om in het Meerstad gebied 70ha bedrijven te plaatsen is vreemd 
gezien het bedrijven terrein dat hier direct aan grenst aan de andere kant van de A7 
en ook het a7 corridor rapport. 
o 2 t/m 4) Uitbreiding van het bos tot aan Borgmeren. Goede buffer tegen de A7  

 

het Woldmeer zijn al gerealiseerd. Vanuit de gemeente wordt op stads- en regionaal 
niveau gekeken naar de behoefte aan bedrijvenparken en naar geschikte locaties. 
Voor Bureau Meerstad houdt dit in: ongeveer 42 hectare netto uitgeefbaar 
bedrijvenpark. We willen aan het bedrijvenpark graag een thema te koppelen 
namelijk die van duurzaamheid. Het bedrijvenpark komt op enige afstand van de 
linten te liggen, langs de A7, en wordt groen ingepast.  
De woongebieden zijn in het wensbeeld anders geclusterd dan in het Masterplan. 
Hierdoor blijven de linten grotendeels in tact en afleesbaar.  

79 dec-21 Piloteneiland Mogen de bewoners het groen van het Piloteneiland hergebruiken Groen draagt bij aan de leefkwaliteit voor mens en dier. We streven ernaar daarom 
naar om bestaande bomen, groene randen en laanbeplanting zo veel mogelijk 
behouden, te hergebruiken en extra aan te planten waar dat nodig is. Zodra er 
duidelijkheid is over wat waar komt gaan we hiernaar kijken. 

144 jan-22 Piloteneiland De Drie Wilgentuin is (was, misschien bestaat het inmiddels niet meer) een prachtige 
kijktuin nabij Meerstad, een gemiste kans dat dit verdwijnt/is verdwenen. Dit had toch 
best in het gehele plan opgenomen kunnen worden? 

In het Masterplan was een woonpolder getekend waar naast nieuwbouw ook de Drie 
Wilgen op zou komen te liggen. Die woonpolder (het Piloteneiland) is door 
aanpassingen in de plannen de afgelopen jaren niet meer te realiseren. De 
belangrijkste wijzigen waren het wegvallen van het Woldmeer boven het 
Slochterdiep en het behouden van de Harksteder Broekladen. Tegelijkertijd moeten 
we wel een meer van 350 hectare maken voor waterberging en waterbuffering. Dit 
tekende zich enkele jaren geleden al af. We zijn toen in gesprek gegaan met 
betreffende bewoners.  

 
 
Voorzieningen 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 
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34 nov-21 Algemeen Graag nadenken over de sportvoorzieningen in de wijk. Nu ligt de druk volledig op de 
bestaande dorpen. Een kunstgrasveld is mooi maar dit vraagt onredelijk veel van de 
vrijwilligers. Een nieuw sportpark lijkt logisch.  

Sport is onderdeel van de actualisatie van het masterplan (Agenda voor de 
Toekomst). Belangrijk is dat bij de realisatie van nieuwe gebieden deze van 
meerwaarde moeten zijn voor de bestaande omgeving. We onderzoeken eerst in de 
bestaande gebieden in hoeverre de bestaande voorzieningen versterkt kunnen 
worden. Dit doen we samen met de verenigingen, ondernemers en gemeente.  

48 nov-21 Algemeen Ergens een betonnen tennisbaan in de wijk zou leuk zijn. Bedankt voor uw idee, dit nemen we mee in het vervolgproces 

55 nov-21 Algemeen Hoe fijn is het dat we aan het water wonen. Heerlijk! De honden kijken echter altijd 
zeer teleurgesteld als ze met het warme weer niet het strand op mogen... Kan er een 
plek komen waar je met de hond gemakkelijk het water is kan, met een ondiep 
gedeelte? Ik heb wel ideeën over hoe de plek eruit kan komen te zien, bijvoorbeeld 
omheind, picknick tafeltje, een waterslang om de honden makkelijk schoon te 
spoelen en een boom of iets anders voor schaduw. Meerstad mist ook nog een 
officieel losloopgebied. Uitvoering van deze twee wensen zou Meerstad voor mij al 
compleet maken. 

We zijn bezig om in het gebied losloopgebieden voor honden aan te wijzen. Hierbij 
kijken we ook naar de mogelijkheden voor een speciaal hondenstrand. We 
verwachten dat voor de huidige wijken in Meerstad hierover meer bekend is het 
najaar. Voor de nieuwe gebieden is dat afhankelijk van wanneer we gaan starten 
met de uitwerking van die gebieden. We zijn dan ook erg blij met uw suggestie van 
wat handig is in het gebied.  

63 nov-21 Algemeen Ik heb een idee om een bedrijf te starten in Meerstad. Hoe doe ik dat? Leuk dat u een bedrijf wilt starten op een locatie in Meerstad. Handigste is om een e-
mail te sturen naar info@meerstad.eu met een korte omschrijving van uw idee. We 
nemen dan contact met u op.  

71 dec-21 Algemeen Elke keer als er over watersport wordt gesproken, wordt er blijkbaar maar 1 
watersport is en dat is zeilen. Ik hoop echt dat er uiteindelijk ook rekening gehouden 
wordt met de andere watersporters (windsurfers, kitesurfers, suppers, windsurfers 
etc). Bijvoorbeeld stukken strand of grasveld waar ze kunnen opstappen het liefst 
aan meerdere kanten van het meer zodat met alle windrichtingen gerecreëerd kan 
worden. 

Bedankt voor uw opmerking, er zijn, naast zeilen, ook zeker andere watersporten die 
we mogelijk zien op het Woldmeer zoals zwemmen, zeilen, surfen, (motor)varen en 
waterskiën. Hoofdstuk 4.3 van de Agenda voor de Toekomst gaat over recreatie, 
waaronder recreatie op het water.  

80 dec-21 Algemeen Komt er een sportpark met voetbalvelden/een voetbalvereniging in Meerstad? In de nabijheid van huidig Meerstad zijn twee voetbalverenigingen aanwezig: vv 
Engelbert en vv Harkstede.  
We onderzoeken eerst in hoeverre de bestaande voorzieningen versterkt kunnen 
worden. Ook in Meerstad komen er maatschappelijke voorzieningen zoals plekken 
voor sport, beweging, ontmoeting, voor cultuur of evenementen. Of die plekken voor 
sport voor voetbal worden ingericht is op dit moment nog niet bekend.  

113 jan-22 Algemeen Het zou mooi zijn als er ook faciliteiten komen zoals restaurants, een klein 
winkelcentrum, sportclubs, etc. zonder het dorpse/groene karakter van de omgeving 
te verliezen.  

Bij de actualisatie van het masterplan (Agenda voor de Toekomst) hebben we 
gekeken naar centrumvoorzieningen. Het idee is dat elk woongebied een eigen 
centrum(pje) heeft met voorzieningen. De centra verschillen in grootte en het aantal 
voorzieningen, maar passen bij het karakter en de sfeer van het woongebied. U kunt 
in de Agenda voor de Toekomst meer hierover lezen in hoofdstuk 4.6. 

116 jan-22 Algemeen Speciale voorzieningen voor jongeren zoals een pumptrack of skills garden zoals die 
in Veendam; iets dergelijks zou geweldig zijn ook in Meerstad! 

Bedankt voor uw opmerking en ideeën. We hebben dit besproken tijdens de 
werksessie met jongeren. Ook de jongeren worden hier enthousiast van.  

162 feb-22 Algemeen Blijft er een tennisbaan oa? Zo fijn sportactiviteiten dichtbij te hebben  Sport is onderdeel van de actualisatie van het masterplan (Agenda voor de 
Toekomst). We kijken naar plekken voor sport en beweging. Of de tennisbaan blijft 
en of die blijft op die plek is op dit moment nog niet bekend. Daarover wordt tijdens 
de uitwerking van deelplannen meer duidelijk.  

166 feb-22 Algemeen M.b.t. sport, ik hoop dat er planologisch ruimte is voor de benodigde voorzieningen, 
ik snap dat er door de gemeente gewacht wordt totdat de bevolking er is om 
investering in sportparken te rechtvaardigen. Als er echter geen grond meer voor is 
dan wordt het extreem moeilijk. Sport is de manier om mensen in je gemeenschap te 
treffen. Hoe kleinschaliger hoe meer binding met de gemeenschap. De plannen met 
de 4 dorpskernen vragen in mijn beleving om een decentrale oplossing voor sport 
met kleinere verenigingen en sportparken. Overigens hebben alle 
voetbalverenigingen nu reeds een ledenstop, dus denk ik dat de gemeente te 
afwachtend is. 

Binnen het wensbeeld is er ruimte gereserveerd voor sportfaciliteiten. We 
onderzoeken eerst ook in hoeverre de bestaande voorzieningen versterkt kunnen 
worden.  
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167 feb-22 Algemeen Ik hoop dat met plannen voor sport in Meerstad ook een plek wordt ingericht voor 
jong én oud, een skate/step/rolschaats plek. Overal waar ik dit soort plekken zie, zie 
ik jong en oud zonder ellende met elkaar omgaan. Het terrein moet 
vandaalbestendig zijn natuurlijk, want zal ook een hangplek worden. 

Tijdens de speciale werksessie gehad met jongeren uit het plangebied Meerstad 
kwam ook een skate en step baan ter sprake. Het is een grote favoriet bij de 
jongeren. We hebben toen ook gesproken over het inrichten van “hangplekken”. We 
kijken ook naar combinaties van voorzieningen zoals sport, bewegen, ontmoeten, 
cultuur en evenementen. 

175 mrt-22 Algemeen Momenteel is er een tekort aan kinderopvang in Meerstad. Omdat er in de toekomst 
6.000 woningen en dus een groot aantal gezinnen bijkomen vroeg ik mij af of al 
bekend is waar ruimte is ingericht voor extra basisscholen en/of kinderopvang?  
Hoe kunnen geïnteresseerde partijen met u in contact komen hierover? 

Op het wensbeeld is op een aantal plekken een voorzieningencentrum ingetekend 
evenals schoolvoorzieningen. Wat de exacte invulling van deze punten wordt, is nog 
niet bekend. Maar het idee is dat de ingetekende plek op de kaart goede plekken 
zouden kunnen zijn voor die voorzieningen. Voor de scholen zijn ook de bestaande 
scholen in Engelbert/Middelbert en Harkstede ingetekend.  
Als er ondernemers zijn die zich graag willen vestigen in Meerstad kunnen zij zich 
melden bij ons (Bureau Meerstad). Handigste is dat de ondernemers ons een e-mail 
sturen, dat kan naar info@meerstad.eu.  

268 apr-22 Algemeen Ik was nieuwsgierig of er enige vorderingen zijn in de besluitvorming van het maken 
van het m.t.b. skillspark naast de P+R Meerstad? Liggen er plannen om dit voor een 
bepaalde datum te realiseren?  

Voor het skillspark is een andere locatie gevonden: aan de overzijde van de 
Driebondsweg. Meer informatie en een actuele stand van zaken kunt u op onze 
website vinden ww.meerstad.eu/mountainbikeskillspark   

274 mei-22 Algemeen Ik zou graag (mag ook op een later moment) de aandacht willen leggen voor de 
windsurfers en kitesurfers. Momenteel lopen we tegen de bereikbaarheid aan en 
zouden dit graag met jullie willen delen.  

Wij zijn erg benieuwd naar wat u met ons wilt delen over windsurfers en kitesurfers.  

286 mei-22 Algemeen Het idee van meerdere supermarkten is leuk. Iedereen wil een supermarkt dichtbij, 
maar kunnen er zoveel supermarkten renderen? Iedereen doet boodschappen bij AH 
of Jumbo XXL, want goedkoper 

In het wensbeeld zijn op meerdere plekken centrumvoorzieningen ingetekend. Dit 
zijn voorzieningen op wijkniveau. We denken hierbij aan buurtsupermarkten, maar 
ook winkels voor dagelijkse boodschappen. Er is vaak een omslagpunt in het aantal 
inwoners vanaf wanneer het aantrekkelijk is voor ondernemers om zich ergens te 
vestigen. Het is aan de ondernemers om zich ergens te vestigen.  

292 mei-22 Algemeen Op welke termijn komen er voorzieningen voor jongeren? Bijvoorbeeld soos/ 
skatebaan o.i.d. Ik hoop dat er op korte termijn voorzieningen voor jongeren komen. 

Tijdens het actualisatie van het masterplan (Agenda voor de Toekomst) hebben we 
ook gesprekken gevoerd met jongeren. Aanvullend is er een enquête gehouden 
onder jongeren. In opvolging daarvan is een werkgroep gevormd met de jongeren. 
Samen gaan we aan de slag om jongerenvoorzieningen te realiseren. We hopen dit 
jaar nog iets te kunnen realiseren.  

299 mei-22 Algemeen Sportfaciliteiten: sporthal, buitensporten? De voetbalclubs hebben nu al ledenstop. 
Veel jonge gezinnen 

Sport is onderdeel van de actualisatie van het masterplan (Agenda voor de 
Toekomst). Belangrijk is dat bij de realisatie van nieuwe gebieden deze van 
meerwaarde moeten zijn voor de bestaande omgeving. We onderzoeken eerst in de 
bestaande gebieden in hoeverre de bestaande voorzieningen versterkt kunnen 
worden. Dit doen we samen met de verenigingen, ondernemers en gemeente. 

93 dec-21 Eemskanaalzone Voorzieningen voor mountainbikers kunnen ook een plek krijgen in de nieuw aan te 
leggen bossen. De Harksteder Broeklanden zijn daarvoor geen geschikte plek, de 
laatste verdienen een status als kleinschalig buurtpark.  

De locatie voor het skillspark wordt aan de overzijde van de Driebondsweg.Meer 
informatie en een actuele stand van zaken kunt u op onze website vinden 
ww.meerstad.eu/mountainbikeskillspark.  
Er is in het verleden sprake van geweest dat de definitieve plek van het skillspark in 
de Harksteder Broeklanden zou kunnen zijn. In het wensbeeld hebben we deze 
functie hier niet opgenomen. Het is nog niet bekend of en waar de definitieve locatie 
van skillspark komt. We leggen nu eerst het skillspark aan langs de Driebondsweg.  

58, 
59, 

224, 
229, 
241, 
289 

nov-21 Grunopark/De 
Wierden 

Ik zou graag willen dat niet alles uit Meeroevers verdwijnt naar Ter Sluis of elders. 
Daarom graag het verzoek om het strandje, uitkijktoren en strandtent in Meeroevers 
te laten zoals het is. Hoe ziet de bebouwing aangrenzend aan het strand eruit? 

Het strand, de uitkijktoren en Het Strandhuis zijn tijdelijke voorzieningen omdat het 
op dit moment nog niet bekend is hoe het gebied rondom de voorzieningen eruit 
komt te zien. Zodra we bezig gaan met de uitwerking van het gebied weten we of de 
voorzieningen kunnen blijven op die plek of niet. Er is op dit moment nog geen 
definitief plan beschikbaar voor het gebied. We hebben wel op veler verzoek in het 
wensbeeld op de plek van strand Meeroevers een verblijfsplek aan het water 
ingetekend.   
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181 mrt-22 Grunopark/De 
Wierden 

Erg veel moeite met het plaatsen van een school dicht bij het Woldmeer. Het plan 
om de school op De Wierden te plaatsen vind ik niet een goed idee. Ik heb niets 
tegen kindergeluiden, maar schoolpleingeluiden dragen enorm over het water.  

De locatie van de school in De Wierden is op dit moment nog een tijdelijke locatie. 
We zijn in het gebied op zoek naar een definitieve locatie voor de school. Op het 
moment dat er een locatie is gevonden wordt er ook een geluidonderzoek 
uitgevoerd. Er zijn bepaalde geluidsregels waaraan voldaan moet worden, omdat er 
anders geen bouwvergunning wordt afgegeven.  

196, 
248 

apr-22 Grunopark/De 
Wierden 

Gebied Grunostrand en de waterskibaan. Mijn vraag is of de waterskibaan behouden 
blijft wanneer in 2024 gebouwd gaat worden in het gebied van Grunostrand. Mijn 
inziens past deze skibaan prima in de visie watersport. Verder is dit in de stad 
Groningen de enige skibaan. Hier wordt echt optimaal gebruik van gemaakt door de 
jeugd uit Groningen, Harkstede, maar ook volwassenen. En er is op dit moment ook 
een skiverenging die hier gebruik van maakt. Ik denk dat dit zeker een verrijking is 
voor Meerstad als watersportgebied 

Vanuit de omgeving ontvangen we veel berichten over de waterskibaan en met 
name de wens om deze te behouden. We zijn op dit moment aan het onderzoeken 
of de baan behouden kan blijven en of dat op dezelfde locatie kan of elders in het 
gebied. We nemen dat onderzoek mee in de uitwerking van Grunopark/De Wierden.  

239 apr-22 Grunopark/De 
Wierden 

Ik wil jullie vragen om het weghalen van het strand van Meeroevers te 
heroverwegen. En wel om de volgende redenen: 
- Op warme dagen staat de parkeerplaats bij Meeroevers bomvol met auto's. Waar 
gaan deze bezoekers parkeren als er geen Meeroeversstrand meer is? De 
parkeerplaats bij de haven in Tersluis is veel en veel te klein en zelfs de 
parkeerplaats bij de hub lijkt me niet toereikend; die parkeerplaats is immers al in 
gebruik voor de school, de supermarkt, eventuele streekmarkt. 
- Het Meeroeversstrand is nu al te klein, in de zomer ligt dit strand en het grasveld 
erachter helemaal vol met mensen. Waar moeten deze mensen anders heen? Het 
strand bij het park is kleiner en is, helemaal met het groeiend aantal woningen aan 
die kant van Meerstad, ook niet toereikend. 
Ik zie 2 nieuwe strandjes aan de kant van Harkstede nieuw ingetekend. Dat is geen 
oplossing voor het weghalen van het Meeroeversstrand want de afstand is veel te 
groot, én daar komen ook veel woningen en dus neemt daar ook de vraag naar 
recreatie toe. 
- Het Woldmeer staat alom bekend als mooi schoon, zonder blauwalg, dit wordt zelfs 
door jullie gepromoot. Dat heeft tot gevolg dat mensen van buiten Meerstad willen 
recreëren bij het Woldmeer. Dat kun je niet tegenhouden, men gaat niet naar een 
plas met blauwalg. Er komen veel mensen uit de stad bij ons recreëren, ik heb zelf 
met mensen gesproken. Door dat te ontkennen en hier geen rekening mee te 
houden voorzie ik op zonnige dagen parkerende auto's in alle bermen op alle wegen 
richting het meer. 
En potentieel wild-recreatie op elk stukje gras enigzins in de buurt van water, zeg 
maar pal tegen bestaande bebouwing, wat dan overlast oplevert.  
- Niet al het water van het meer is geschikt voor recreatie: je ziet in de zomer heel 
veel bootjes zij aan zij aan de stijgers liggen. Trappetjes zijn over het algemeen 
onbereikbaar en tussen bootjes zwemmen is gevaarlijk, onoverzichtelijk en 
onwenselijk. Gevolg is dat vrijwel al het water bij stijgers minder geschikt is voor 
recreatie. 
 
Ik hoop dat economische belangen voor te bouwen woningen niet de doorslag geven 
zonder goede onderbouwing en tegenargumentatie van bovengenoemde 
aandachtspunten. 

Het strand, de uitkijktoren en Het Strandhuis zijn tijdelijke voorzieningen omdat het 
op dit moment nog niet bekend is hoe het gebied rondom de voorzieningen eruit 
komt te zien. Zodra we bezig gaan met de uitwerking van het gebied weten we of de 
voorzieningen kunnen blijven op die plek of niet. Er is op dit moment nog geen 
definitief plan beschikbaar voor het gebied.  
 
We hebben wel op veler verzoek in het wensbeeld op de plek van strand 
Meeroevers een verblijfsplek aan het water ingetekend. Langs het Woldmeer komen 
ook nieuwe stranden. Voldoende parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid met 
de fiets of het openbaar vervoer is daarbij een belangrijk aandachtspunt.  

291 mei-22 Grunopark/De 
Wierden 

Kan de BSO Breakout bij het Grunopark blijven bestaan en zo nee, komt er een 
soortgelijk alternatief? Ik hoop dat er op zeer korte termijn een ‘vaste’ basisschool in 
Meeroevers wordt gebouwd en dat er een extra natuur-BSO komt voor de grote 
toename van kinderen. 

Op dit moment weten we nog niet hoe het gebied Grunopark/De Wierden eruit komt 
te zien. De uitwerking van het gebied (Grunopark/De Wierden) gebeurt net als de 
uitwerking van de andere gebieden op basis van de Agenda voor de Toekomst. Er is 
nu nog geen definitief plan beschikbaar voor het gebied.  
Het idee is om een levendig ‘waterstadje’ te realiseren met een jachthaven en allerlei 
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voorzieningen. Een plek waarbij mogelijkheden zijn voor wonen, werken en 
recreëren. Zodra we bezig gaan met de uitwerking van het gebied worden direct 
omwonenden en andere belanghebbenden betrokken. Tijdens het proces van 
uitwerken weten we of de BSO kan blijven op die plek of niet. 
 
Onderdeel van de uitwerking is ook een definitieve plek voor de school in het gebied. 
Het streven is om in 2024 de eerste schop voor de bouw van de school in de grond 
te kunnen doen. Het bouwen van de school wordt door de gemeente Groningen 
gedaan in samenwerking met de school. 
 
Voor actuele informatie over voorzieningen waaronder kinderopvang kunt u ook 
kijken op: www.meerstad.eu/voorzieningenmeerstad  

185 mrt-22 Harkstede Op de laatste tekeningen zag ik een haventje bij Harkstede. Prachtig! Maar wat 
wordt de meerwaarde van dit haventje als er geen directe verbinding met het meer 
komt? Ik kan me er nog wat bij voorstellen als je een doorlopende binnenroute maakt 
waar het haventje in ligt, zodat je het haventje kunt aandoen op een rondvaart 
tochtje. Zoals ik het nu in de tekeningen zie wordt het een soort vijver. Het zal geen 
levendigheid geven aan het dorp. Jammer, een gemiste kans en wellicht is de 
aanleg op deze manier alleen maar een geldverspilling. 

Dit punt kwam ook in de werksessie aan de orde. We hebben daarom in het 
wensbeeld een direct verbinding met het Woldmeer opgenomen. Of dit technisch, 
ruimtelijk en financieel kan, onderzoeken we bij de uitwerking.  
  

282 mei-22 Harkstede Harkstede centrum krijgt een hele mooie kans werd gezegd! Gezien het verleden en 
de hele ontwikkeling rondom het dorp Harkstede die gaande is wordt het nu echt tijd 
om dit eens hard te maken en dat er concreet actie wordt ondernomen. Graag zou ik 
vernemen wat/welke stappen hierin zijn en worden genomen, echte stappen... 

In navolging op het geactualiseerde wensbeeld gaat de gemeente Midden-
Groningen een nieuwe structuur visie voor Harkstede opstellen. Doel van de visie is 
om Harkstede aantrekkelijker en toekomstbestendiger te maken.  
 
Uit de resultaten van de enquête die is uitgezet door Dorpsbelangen Harkstede blijkt 
dat bewoners graag een fijn centrum willen hebben en zijn er drie mogelijke locaties 
aangewezen; bij het hertenkamp, op de huidige plek of bij de nieuwe aan te leggen 
haven van Harkstede. Onderdeel van de toekomstvisie is ook een onderzoek naar 
de locatie voor het centrum van Harkstede. 
 
De gemeente Midden-Groningen is van plan in het najaar met inwoners en 
belanghebbenden in gesprek te gaan over de visie. 

46 nov-21 Harkstede 
Broeklanden 

Het leek mij een leuk idee als er ergens bij Meerstad een heuvelachtig/berg gebied 
zou komen met veel bos. Dit zou net als de VAM berg een attractie kunnen worden 
voor racefietsers en mountainbikers. Zeker als het gebied erg veel hoogte meters 
zou kunnen krijgen zou dit veel mensen kunnen trekken. Hoe hoger hoe beter, dan 
kan gelijk het meer wat dieper worden. 
Boven op de berg zou een paviljoen kunnen komen, een beetje vergelijkbaar met de 
appelberg met een mooi uitzicht over het meer. Het hoogte verschil maakt het ook 
mogelijk om leuke speel activiteiten te maken, lange tokkelbaan, waterspeelbaan, 
bike park, rodelbaan, bootcamp plek. 
Naast het bosgebied en aan het meer zou dan ook een bungalow park gemaakt 
kunnen worden. De toeristen kunnen dan recreëren aan/op het meer en in het 
bos/berg gebied. Tevens kan een bungalow park er voor zorgen dat bepaalde 
faciliteiten in Meerstad mogelijk gemaakt kunnen worden, zoals een zwembad 
bowling/squash/padel/tennisbanen en horeca. 
Het groter worden van het meer heeft als nadeel dat je niet meer makkelijk een kort 
rondje om het meer kan lopen, ook krijg je weinig afwisseling is wandel routes. Het 
zou mooi zijn dat er meer variatie in wandel routes zou kunnen ontstaan door 
gebruik te maken van (schier)eilandjes met bruggen of kleine handaangedreven 
pontjes. 

Bedankt voor uw ideeën. We nemen ze mee bij de uitwerking.  
 
In het gebied willen we in ieder geval een skillspark voor mountainbikers realiseren. 
Zie voor locatie en actuele informatie: www.meerstad.eu/mountainbikeskillspark.  
 
We werken de plannen voor recreatie en toerisme verder uit. Daar hoort ook 
onderzoek bij naar verblijfvoorzieningen zoals bijvoorbeeld een camping of een 
vakantiepark. Vooralsnog hebben we voor dat laatste in het wensbeeld niet gekozen.  
 
De Harksteder Broekland en de nieuwe bospercelen langs de A7 kunnen wellicht 
ook plek bieden voor enkele van uw ideeën. 
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11 okt-21 Lageland Ik zou het fijn vinden als de oude plannen van het masterplan voor een haventje bij 
Lageland blijven staan. Dit biedt de naar mijn idee een goede meerwaarde voor 
recreatie, zowel voor toeristen, wandelaars, fietsers en vaarrecreatie op het meer. 
Mijn verzoek is om het haventje aan te leggen in een historiserende architectuur die 
goed past bij het landelijke karakter van Lageland. 

In de masterplankaart uit 2005 was inderdaad een haventje ingetekend bij Lageland. 
Daarnaast was er ook woningbouw ingetekend. We hebben ervoor gekozen om de 
woningen en voorzieningen nu meer te clusteren in een viertal gebieden (huidig 
Meerstad, langs het Eemskanaal, bij Grunopark/De Wierden en ten noorden van 
Harkstede), in plaats van overal in het gebied woningen toe te voegen. Er is nu een 
haven getekend bij Harkstede en het Grunopark. 

256 apr-22 Lageland Ik meende dat in Lageland een haventje met wat voorzieningen zou komen, hier zie 
ik in de schets niets van terug. 

In de masterplankaart uit 2005 was inderdaad een haventje ingetekend bij Lageland. 
Daarnaast was er ook woningbouw ingetekend. We hebben ervoor gekozen om de 
woningen en voorzieningen nu meer te clusteren in een viertal gebieden (huidig 
Meerstad, langs het Eemskanaal, bij Grunopark/De Wierden en ten noorden van 
Harkstede), in plaats van overal in het gebied woningen toe te voegen. Er is nu een 
haven getekend bij Harkstede en het Grunopark.  

257 apr-22 Lageland En zijn er nog plannen voor herbouw van café De ijzeren klap? Bureau Meerstad is geen eigenaar van het café of de grond. We gaan niet over de 
herbouw en hebben geen bericht over herbouw gelezen. 

283 mei-22 Lageland Jullie ambitie is om ook bestaande kernen te laten meeliften op nieuwe 
voorzieningen. T.a.v. varen op (nieuwe)watergangen vanuit Lageland, heb ik het 
volgende verzoek. Nu is er zeer beperkt ruimte voor boten om aan te leggen in 
Lageland. De haven is in particulier bezit en heel beperkt. Graag weer ligplekken 
voor boten in Lageland 

In de masterplankaart uit 2005 was een haventje ingetekend bij Lageland. Daarnaast 
was er ook woningbouw ingetekend. We hebben ervoor gekozen om de woningen 
en voorzieningen nu meer te clusteren in een viertal gebieden (huidig Meerstad, 
langs het Eemskanaal, bij Grunopark/De Wierden en ten noorden van Harkstede), in 
plaats van overal in het gebied woningen toe te voegen. Er is nu een haven 
getekend bij Harkstede en het Grunopark. 
 
Het Slochterdiep is eigendom van het Waterschap. We weten dat er particulieren zijn 
die een aanvraag hebben gedaan bij het Waterschap om een eigen steiger te maken 
in het Slochterdiep zodat zij hun boot daar kunnen aanleggen. We weten niet hoe 
het Waterschap hierop gereageerd heeft, maar u zou daar het Waterschap altijd 
naar kunnen vragen. 

26 okt-21 Meerstad S.v.p. wel bij de sluis Vossenburglaan de kleine winkels, bakker , slager , café, een 
plekje geven zoals in het oorspronkelijke plan staat. Zodat het daar een mooi pleintje 
wordt. 1 van de redenen dat we aan de vossenburglaan zijn komen wonen. 
Zorgdragen voor een vaste plek voor een huisarts / tandarts 

Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar hoe de sluisbuurt er in de toekomst uit 
moet komen te zien. De sluisbuurt is een knooppunt waar veel dingen samenkomen, 
zoals de sluit en de brug, de weg maar ook mogelijke voorzieningen en woningen. 
We kopen eind 2022 meer over de invulling van het gebied rondom de sluit te weten. 
Op de website kunt u meer lezen over de ontwikkelingen: 
www.meerstad.eu/voorzieningenmeerstad.  
Het gezondheidscentrum in Meeroevers is gevestigd in een tijdelijk gebouw. Binnen 
het plangebied Meerstad wordt gezocht naar een geschikte definitieve plek. 

184, 
206, 
240 

mrt-22 Meerstad Wij wonen aan het water wat ooit een haventje zou worden in Meeroevers. Nu zie ik 
tot mijn schrik dat volgens het masterplankaart het water voor ons huis gedempt 
wordt? Hopelijk is dit een foutje in de tekening? 

Het water tussen de Waterviolier en het Oeverpad is aangegeven als water op de 
laatste versie van het wensbeeld. De eerdere tekeningen waren grove tekeningen op 
hoofdlijnen en daar is toen het water op verdwenen. Er zijn geen plannen om het 
water te dempen.  

20 okt-21 M.E.eo Wat heeft de groei van Meerstad en de Eemskanaalzone voor invloed op de 
voetbalvereniging Engelbert? 

De ontwikkelingen in het gebied zullen invloed hebben op de bestaande 
(sport)verenigingen maar ook op de ondernemers. Welke effecten precies is op dit 
moment nog niet bekend. Bij de verdere uitwerking van de plannen zullen we ook de 
bestaande sportverenigingen betrekken.  

32 nov-21 M.E.eo Als langs de A7 een bos komt voor recreatie, is het dan niet logisch om de entree /de 
ontsluiting van de Engelberterplas ook aan de boszijde te leggen? Daar is eenvoudig 
een ontsluitingsweg en voldoende parkeren te realiseren. Bij de huidige entree is nu 
al een enorme parkeerchaos in de zomer. De recreatieve zone langs de A7 graag 
uitvoeren met een geluidswal. Het snelweggeluid is erg toegenomen de laatste jaren. 
Rijkswaterstaat heeft daarbij de Engelberterplas niet als "hard oppervlak" in het 
geluidsmodel staan, waardoor de werkelijke geluidswaarden hoger liggen dan 
modelmatig. Dit graag meenemen in de berekeningen van het effect van een 

Bedankt voor uw opmerkingen. We onderzoeken deze mogelijkheid in het 
vervolgproces.  
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geluidswal. De wal zal dus achter/nabij de Engelberterplas een substantiële hoogte 
moeten hebben.  

146 jan-22 M.E.eo Als het gaat om sportvoorzieningen (werksessie 1 over gehad): de afspraak die 
gemaakt is met het voetbalbestuur is dat er twee sportvelden bij komen (dus geen 
groot sportpark - past ook niet bij de dorpsvisie MEER-dorpen- want dan heb je ook 
weer meer verkeer door de MEER-dorpen en ruimte nodig voor parkeren, etc.). 

In het wensbeeld hebben we sportvoorzieningen op meerdere plekken in het 
plangebied getekend. Ze kunnen inderdaad een verkeersaantrekkende werking 
hebben. Door meerdere voorzieningen aan te leggen spreiden we dit en zijn de 
voorzieningen ook vaak op fietsafstand.  

147 jan-22 M.E.eo Zorg voor kleinschalige voorzieningen in de MEER-dorpen en Eemskanaalzone. 
Sluit aan waar mogelijk en elkaar niet concurreren.  

In de Agenda voor de Toekomst omschrijven we dat we in elk woon- en leefgebied 
een eigen centrum(pje) met voorzieningen zien. De centra zijn plekken waar 
inwoners elkaar ontmoeten. Ze verschillen in grootte en het aantal voorzieningen 
maar zijn wel passend bij het karakter en de sfeer van het woongebied. Meer 
hierover kunt u lezen in hoofdstuk 4.5 van de Agenda voor de Toekomst. 
Uitgangspunt is telkens dat nieuwe voorzieningen aanvullend zijn op bestaande.  

161 feb-22 M.E.eo Een idee voor de oude school in Engelbert. Een meergeneratiehuis, waar 
wonen/logeer/dagopvang voor ouderen is, maar ook kinderopvang en opvang voor 
jongeren, kinderen die extra zorg nodig hebben en anderen. Niet afzonderlijk, maar 
samen. Bijvoorbeeld samen koken, voorlezen, wandelen, huiswerkbegeleiding en 
andere activiteiten. Ik heb gehoord dat de school eerst tijdelijk gebruikt gaat worden 
voor Meerstad. Dit geeft een mooie lange voorbereidingstijd om dit idee vorm te 
geven. In Duitsland kent men al veel Mehrgenerationenhäuser. Zij hebben er goede 
ervaringen mee. Ik zou hier graag bij betrokken willen zijn. Ik zie hier ook een goede 
mogelijkheid om mantelzorgers te ontlasten.  

Bureau Meerstad is geen eigenaar van het schoolgebouw in Engelbert, dat is de 
gemeente Groningen. Het handigste is dat u contact opneemt met de gemeente 
Groningen over uw idee voor het gebouw.  

211 mrt-22 M.E.eo Sportvelden achter Middelberterkerk: Dit lijkt mij niet een geschikte locatie en zeker 
niet voor 14 (?!) velden. Dit zal enorm veel mensen binden en naar deze locatie 
trekken, met als gevolg dat de Middelberterweg waarschijnlijk nog drukker wordt, 
terwijl het doel juist is om de Middelberterweg minder druk te maken. Daarbij zijn er 
net sinds een jaar natuur gebiedjes gemaakt voor o.a. speciale kikkers als ik het 
goed heb. Die waren volgens mij al net verhuisd van het gebied langs het 
Eemskanaal naar dit gebied, waar gaan die nu naartoe verhuizen? Ook het licht en 
geluid wat hier bij gepaard gaat past niet in het lint dorp Middelbert.  

Tijdens de werksessies is dit onderwerp ook besproken en genoemd door de 
deelnemers als niet wenselijk. In de laatste versie van het wensbeeld zijn de 
sportvelden op een andere plek ingetekend.  

237 apr-22 M.E.eo Sportvelden: De keuze van de locatie achter de kerk van Middelbert is erg 
ongelukkig.  
i. Dit zal gepaard gaan met heel wat verkeersbewegingen. De Meerstadlaan is 
expres ondertunneld om het verkeer op de lintwegen beperkt te houden. Met de 
locatie van de sportvelden hier zou dat meteen teniet worden gedaan. Ontsluiting via 
de lintdorpen is dan ook geen optie. Ontsluiting via de Borgsloot is ook zeer 
onpraktisch.  
ii. Zo’n groot sportcomplex heeft veel impact op het dorpse en kleinschalige karakter. 
En dit karakter willen we juist graag in stand houden. En de nieuwe wijk 
Eemskanaalzone heeft al zo’n grote impact op het dorpje Middelbert. Een sportpark 
van zo’n groot formaat heeft een stedelijke functie. Plaats dit niet aan of in een van 
de dorpen/lintwegen.  
iii. De verlichting van het sportpark zal fors van invloed zijn op de ecologie en de 
‘nachtbeleving’. Dit is ook onwenselijk.  
iv. Ook geluidsoverlast vinden we een punt van zorg. Het geluid van het sportpark 
kan de diverse activiteiten (uitvaarten, concertjes, etc.), die plaatsvinden in de 
Middelberterkerk (die zeer dichtbij het ingetekende sportpark ligt), verstoren.  
Ook een aantal van 4 velden zou voor de locatie achter de Middelberterkerk (te) veel 
zijn. 

Tijdens de werksessies is dit onderwerp ook besproken en genoemd door de 
deelnemers als niet wenselijk. In de laatste versie van het wensbeeld zijn de 
sportvelden op een andere plek ingetekend. 
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264 apr-22 M.E.eo Ik begreep dat er in de sessie al veel weerstand was op voorgestelde locatie voor de 
sportvelden bij Meerstad. Ik vind dit ook geen goede locatie. De beoogde grootte van 
het sportcomplex is stedelijk en past niet tussen beide dorpse linten: geluid-, licht- en 
verkeersoverlast. In mijn optiek is het logisch om de sportvelden zo dicht mogelijk 
aan het begin van de ontsluitingsweg te plannen om zo de verkeersbewegingen te 
beperken. De nabijheid van de Sint Maartenskerk vind ik ook afbreuk doen aan de 
cultuurhistorie en de mogelijkheid om hier een plek van te maken die veel vaker 
wordt gebruikt dan nu het geval is. 

Tijdens de werksessies is dit onderwerp ook besproken en genoemd door de 
deelnemers als niet wenselijk. In de laatste versie van het wensbeeld zijn de 
sportvelden op een andere plek ingetekend. 

 
 
 
 
 
Energie 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

302 mei-22 Eemskanaalzone Idee: zonnepanelen op P&R Meerstad, auto’s eronder parkeren.  Bedankt voor uw idee, dit nemen we mee in het vervolgproces. 

301 mei-22 Lageland Bij Lageland komt een groot park met zonnepanelen en zonnepanelen op daken van 
de bedrijven en huizen. Op dit moment is het stroomnetwerk al overbelast, wat in 
Harkstede al voor problemen zorgt. Is het wel snel realiseerbaar? 

Het zonnepark ten noorden van het Slochterdiep wordt aangesloten op een nieuw te 
bouwen station voor middenspanning en hoogspanning. Dit station komt 
waarschijnlijk midden in het zonnepark te liggen.  
Voor de zonnepanelen in het bedrijvenpark is een belangrijk aandachtspunt dat het 
elektriciteitsnetwerk de productie van en de vraag naar elektriciteit kan opvangen.  

279 mei-22 M.E.eo Er komen zeer waarschijnlijk windmolens aan de A7 bij Roodehaan. Er is een 
energiecooperatie, MDEX in oprichting. Zijn er contacten tussen Bureau Meerstad 
en MDEC? 

Bureau Meerstad heeft contact met meerdere partijen en personen. We doen in 
verband met de privacy geen uitspraken over welke personen/partijen dit zijn.  
 
De windmolens bij Roodehaan liggen buiten het plangebied van Meerstad. Voor 
meer informatie verwijzen we u naar: www.windplatformgroningen.nl 

 
 
Water 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

42 nov-21 Algemeen Over het Woldmeer wordt hoog opgegeven voor wat betreft de recreatie functie. 
Echter is mij, tijdens het varen, gebleken dat er al veel begroeiing op de bodem 
ontstaat. In vergelijking, het Oldamtmeer, bij blauwe stad, is al grotendeels 
onbevaarbaar vanwege de overtollige planten groei. Alleen de gemaaide gebieden 
zijn nog toegankelijk. Voorkomen zou moeten worden dat het Woldmeer dezelfde 
problemen krijgt. 

De waterplanten zijn erg belangrijk voor de kwaliteit van het water en maken zo 
recreatie mogelijk. Tegelijkertijd kan een teveel aan waterplanten ook vervelend zijn. 
We zijn steeds op zoek naar de juiste balans.  
Op onze website kunt u meer informatie lezen over het beheer van waterplanten in 
het Woldmeer: www.meerstad.eu/waterkwaliteit-woldmeer 

47, 
193, 
290  

nov-21 Algemeen Het zou mooi zijn als stukken van de oevers natuur wordt en dat niet alle oevers 
worden vol gebouwd moet woningen.  

In de Agenda voor de Toekomst op pagina 27 kunt u een panorama van het 
Woldmeer vinden inclusief sfeerbeelden. De oevers worden net als in bestaand 
Meerstad een combinatie van private en publieke oevers.  
Een deel van de oevers worden ingericht met natuurgebieden aan het water. 
Bijvoorbeeld aan de noordoost kant van het Woldmeer; bij de Harksteder 
Broeklanden en rietlanden. 

52 nov-21 Algemeen Het faciliteren van watersporters om met de vele windrichtingen toch het water in te 
kunnen gaan kan geholpen worden als er aan de noordkant en oostkant plek zou 
komen voor het te water gaan. Kan dit overwogen worden? 

Aan de Waterviolier in Meeroevers is op dit moment een mogelijkheid om boten in en 
uit het water te halen. Dit is een tijdelijke locatie. In de planontwikkeling voor de 
verdere ontwikkeling van Meerstad wordt gekeken naar mogelijke nieuwe plekken. 
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We nemen uw suggestie voor de noordkant en oostkant mee in het onderzoek naar 
de mogelijkheden. 

109 jan-22 Algemeen Ik zou het ge-wel-dig!! vinden als Borgmeren in contact kan komen met 
Meerstad/Slochterdiep.  

Een verbinding tussen de Borgmeren en het Woldmeer zou onderdeel kunnen zijn 
van de mogelijke vaarverbinding tussen het Zuidlaardermeer en het Woldmeer. Dit is 
wat verder onderzocht moet gaan worden. 

303 mei-22 Algemeen Veiligheid kinderen. Wonen aan het water. Worden ouders de mogelijkheid geboden 
om de risico's hiervan te kennen? 

Bedankt voor uw tip en suggestie, deze nemen we mee in het vervolgproces.  

60 nov-21 Hoofdweg Mogelijkheden bestaande bewoners Hoofdweg om via sloot op meer te kunnen 
komen 

Bedankt voor uw opmerking. In het vervolgproces onderzoeken we de 
mogelijkheden van het maken van vaarverbindingen met de omgeving. Hierbij zijn 
waterpeilen en waterkwaliteit belangrijke aandachtspunten die we meenemen. 

43 nov-21 Meerstad Bij de Waterviolier lig een trailer/ boot helling van slecht kwaliteit. Er is geen 
praktische steiger en de helling is vrij ondiep. Met weinig moeite en kosten kunnen 
één of, meerdere hellingen aangelegd worden waar de Meerstad bewoners veel 
plezier een kunnen beleven. Enkele voorbeelden van goede hellingen zijn, 
Zunneriepe bij het Hoornsemeer en vooral de Helling bij het Damsterdiep, achter de 
Praxis, is van grote klasse. 

De boothelling bij het Waterviolier is een tijdelijke voorziening. Bij de uitwerking van 
de plannen wordt er gekeken naar andere definitieve plekken voor boothellingen 

207 mrt-22 Meerstad Ik kreeg de kaart vandaag van jullie door de brievenbus. Heel erg leuk! Ik ben 
benieuwd of aan de zuidkant van de Meerstad ook soort gelijk kust met waterfjorden 
net als aan de noordkant? Dit zou met name voor het waterrecreatie heel erg leuk 
zijn. 

Het wenbeeld geeft in grote lijnen weer hoe het plangebied Meerstad er in de 
toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet heel precies uitgewerkt, maar laat in 
vlekken zien wat waar ongeveer komt. Vervolgens gaan we per gebied een 
uitwerking maken van de plannen met daarin meer details. Dan wordt dus o.a. 
bekend om wat voor woningen het gaat, of er ook waterfjorden komen, hoe 
groenstroken eruit komen te zien en hoe wegen of fiets- en wandelpaden ingepast 
worden. Bij de uitwerking van de deelplannen betrekken we de direct omwonenden 
en andere belanghebbenden. 

136 jan-22 M.E.eo Interessant is de waterlijn die parallel loopt aan de Hunze en de linten (lijnen noord 
naar zuid). 

Fijn dat u dit als een positief punt ervaart.  

165 feb-22 M.E.eo M.b.t. intekening van vaart tussen Engelbert en snelweg, het Engelberterbad ligt op 
een veel hoger waterniveau vanwege natuurlijke bronnen in het bad, dat garandeert 
ook de extreem hoge en stabiele kwaliteit zwemwater. Het aansluiten op de te 
plannen vaart zal daarmee niet zo makkelijk gaan worden vrees ik. 

In het plangebied Meerstad zijn diverse waterpeilen aanwezig en elk water heeft 
haar eigen specifieke nutriënten. Voordat water met elkaar verbonden kan worden, 
moeten de gevolgen van het verbinden goed worden onderzocht. In het wensbeeld 
is de nieuwe waterweg niet meer verbonden met de Engelberterplas.  

314 jun-22 Woldmeer Hoe groot wordt het meer?  Als het Woldmeer helemaal gegraven is, is het ongeveer 350 hectare. 

 
 
Dieren 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

85 dec-21 Algemeen In onze vorige woonomgeving hadden we er veel moeite mee dat we heel veel 
padden en kikkers zagen verdrinken in de standaard waterputten. De gemeente koos 
ervoor daar niets aan te doen. Bij deze de vraag of er gekeken kan worden naar de 
diervriendelijkheid van de putten in Meerstad. Bij de IVN (o.m.) zijn amfibieënladders 
verkrijgbaar.  

Bedankt voor uw tip over de amfibieënladders. Ik heb uw tip doorgegeven aan onze 
technische afdeling. 

131 jan-22 Algemeen Elk jaar komt deze ree terug om een kalf achter ons huis te baren.  Bedankt voor uw foto. We hebben van meer inwoners begrepen dat ze erg genieten 
van de reeën. Hoewel het plangebied in de toekomst behoorlijk zal veranderen, 
bieden de groenverbindingen in de toekomst ook ruimte aan verschillende 
diersoorten.  
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208, 
226 

mrt-22 Algemeen Ik zou graag een gebied voor honden willen zien waar ze de hele jaar door welkom 
zijn zonder dat mensen last van hebben.  

We zijn bezig om in het gebied losloopgebieden aan te wijzen voor honden. We 
verwachten dat voor de huidige wijken in Meerstad hierover meer bekend is het 
najaar. Voor de nieuwe gebieden is dat afhankelijk van wanneer we gaan starten 
met de uitwerking van die gebieden. 

227 apr-22 Algemeen Ik zou graag in toekomstig Meerstad een ruiterroute willen We onderzoeken de mogelijkheid voor het toevoegen van een ruiterpad in 
plangebied Meerstad.  

310 mei-22 Algemeen Wij zijn benieuwd waar u verwacht dat de hazen, veldleeuweriken en andere 
oorspronkelijke bewoners van Meerstad heen zullen gaan. In de omgeving is 
voornamelijk riet en verder veel landerij met laag gras doorkruist met wegen. In welke 
richting verwacht u dat wild zich kan handhaven en in hoeverre wordt dit vanuit 
ecologisch oogpunt gemonitord?  

De dieren die in het gebied leven hebben zeker onze aandacht. Het effect die de 
ontwikkelingen hebben op dieren, is een blijvend onderwerp van gesprek met 
ecologen. We kijken naar ecologische verbindingen tussen groen stroken in het 
gebied maar ook naar ecologische verbeteringen die we kunnen doorvoeren.  
In huidig Meerstad zien we ook een toename van de diversiteit in dieren, met name 
het aantal vogelsoorten neemt toe. Als we kijken naar bijvoorbeeld hazen, dan zien 
we die op het moment ook veel rondlopen op plekken zoals park Meerstad.  

 
 
Infrastructuur 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

33 nov-21 Algemeen Het zou jammer zijn om het ontwerp van Meerstad te baseren op de traditionele 
vervoersconcepten (auto......) dit aantal woningen is een kans om de oplossingen te 
zoeken in deelautoconcepten bijvoorbeeld. Een brede ontsluitingsweg 
(Meerstadlaan) is mooi maar de infra in en rond Groningen is daarop niet 
berekend.....  

Verkeer is een belangrijk onderwerp bij de actualisatie van het Masterplan. We 
maken gebruik van verkeersspecialisten en verkeersmodellen om de 
verkeersstromen inzichtelijk te krijgen en eventuele knelpunten te signaleren. Ook 
kijken we naast auto's naar fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en 
deelmobiliteit. Zo leggen we een fijnmazig fietsnetwerk aan met doorfietsroutes om 
fietsgebruik te stimuleren. 
De Meerstadlaan hebben we in eerste instantie met 2 keer 1 rijbaan aangelegd. 
Berekeningen tonen aan dat er op termijn 2 keer 2 rijbanen nodig zijn. We monitoren 
het gebruik en leggen de twee extra rijbanen pas aan als dat echt nodig blijkt. Het 
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kan goed zijn dat ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit ervoor zorgen dat we 
het bij 2 keer 1 rijbaan houden. 

111 jan-22 Algemeen Ik zou het mooi vinden als er in de omgeving Harkstede-Meerstad-Scharmer meer 
aandacht komt voor voetpaden. Er zijn veel wandelaars die langs de hoofdweg lopen 
op de fietspaden, maar ook op de grote wegen wandelen rondom 't Roegwold 
bijvoorbeeld, dit zorgt voor onveilige situaties. Dit terwijl er voldoende ruimte en 
behoefte is om dit veiliger te maken. Er is veel groen, maar eigenlijk gebrek aan 
mooie wandelroutes en paden. 

Veiligheid op fiets- en wandelpaden heeft zeker onze aandacht. We voeren hierover 
gesprekken met de verkeersspecialisten van de gemeente, maar spreken er ook 
over met de Fietsersbond Groningen. 
In de Agenda voor de Toekomst beschrijven we het uitgangspunt op het gebied van 
mobiliteit en dat is dat we proberen mensen zoveel mogelijk op de fiets en in het 
openbaar vervoer te krijgen (hoofdstuk 4.7)In het wensbeeld is ook een wandel- en 
fietsrondje rondom het Woldmeer opgenomen. Bij de verdere uitwerking van de 
plannen zal ook aandacht zijn voor nieuwe wandelroutes.  

182 mrt-22 Algemeen Wij vinden het belangrijk dat er goed wordt nagedacht over fietspaden en met name 
wandelpaden, die nu al wel 'gebruikt' worden, maar misschien niet als zodanig door 
jullie herkend worden (bijvoorbeeld dat er veel mensen wandelen naast het water/het 
kanaal). Als hier naar gevraagd wordt bij de belangenvereniging MEERdorpen zullen 
zij dit kunnen beamen.  

Bedankt voor het doorgeven van het veelgebruikte wandelpad lands het 
water/kanaal. Mocht u nog andere wandel- of fietspaden, bijzondere (historische) 
plekken of vergezichten in het gebied weten, dan horen we die natuurlijk ook graag. 
We proberen die plekken en routes mee te nemen in de uitwerking van de Agenda 
voor de Toekomst. 

190 mrt-22 Algemeen Voor de watersport zou het mooi zijn als er meer bruggen in de verschillende 
woonwijken komen, zodat je overal doorheen kan varen met een sloep. Nu is 
praktisch alles doodlopend en moet je weer omkeren. 

Bedankt voor uw opmerking. Hoe de nieuwe gebieden er precies uit komen te zien is 
op dit moment nog niet bekend. De insteek is zeker dat er nieuwe vaarwegen komen 
die in verbinding staan met Woldmeer en mogelijk in de toekomst met het 
Zuidlaardermeer.  

225 apr-22 Algemeen Ik zou graag in toekomstig Meerstad wandelroutes willen Van inwoners en belangenverenigingen hebben we een aantal mooie wandelpaden 
toegestuurd gekregen. Hier proberen we zoveel mogelijk rekening mee te houden. In 
het wensbeeld is ook een wandel- en fietsrondje rondom het Woldmeer opgenomen. 

228 apr-22 Algemeen Ik zie het in de opmerkingen van medebewoners al terugkomen dat fietsverkeer 
belangrijk is en nu ondersneeuwt (zeker t.o.v. autoverkeer). Waar we nu vooral 
denken in 4 manieren van verkeer/recreatie (verkeer: fiets, auto, openbaar vervoer) 
en recreatie (te voet, per fiets en te water) zullen we qua verkeer juist hier en juist nu 
een aanzet kunnen (en moeten) geven tot het prioriteren van 2 verschillende 
fietsverkeersstromen (ten koste van autostroom): snel fiets en gewoon fietsverkeer. 
Dat daar ook goede verlichting bij komt die niet vooral de autostraat verlicht en bijna 
bijkomend fietsverkeer maar juist vooral fietsverkeer en bijkomen autoverkeer lijkt 
een logische stap. Sommige steden zijn autoluw, Groningen (centrum) is dat ook 
maar dit kan zeker nog een tandje hoger in Meerstad en omstreken. 

De fiets wordt een steeds belangrijker onderdeel van het dagelijks leven. Binnen 
Meerstad proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. In de Agenda 
voor de Toekomst beschrijven we het uitgangspunt op het gebied van mobiliteit en 
dat is dat we proberen mensen zoveel mogelijk op de fiets en in het openbaar 
vervoer te krijgen (hoofdstuk 4.7). Ook zijn er doorfiestroutes binnen Meerstad en 
van en naar de stad opgenomen.  
Uw opmerking over verlichting nemen we mee bij de uitwerking.  

69 dec-21 Eemskanaalzone Op dit moment wordt er een 4 baansweg naar Meerstad aangelegd voor op dit 
moment nog maar 1000(?) woningen. Als er 900-3000 woningen in 
Middelbert/Engelbert bij moeten komen, waar gaat al dat verkeer dan langs? Het is 
nu al druk en gevaarlijk op Olger-,Middelberter- en Engelbertweg. Zeker als je in de 
spits de tegengestelde richting op moet. 

De Meerstadlaan wordt op dit moment aangelegd tussen de Vossenburglaan en de 
P+R. De Meerstadlaan hebben we in eerste instantie met 2 keer 1 rijbaan 
aangelegd. Berekeningen tonen aan dat er op termijn 2 keer 2 rijbanen nodig zijn. 
We monitoren het gebruik en leggen de twee extra rijbanen pas aan als dat echt 
nodig blijkt. Het kan goed zijn dat ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit ervoor 
zorgen dat we het bij 2 keer 1 rijbaan houden. 
 
Verkeer is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling en dus ook bij de 
actualisatie van het masterplan (Agenda voor de Toekomst). Op het moment dat 
ergens woningen worden toegevoegd, wordt eerst een doorrekening gemaakt voor 
het verkeer. Op basis van het aantal woningen en type woningen kan met behulp 
van een verkeersmodel berekend worden welke wegen nodig zijn en hoe groot deze 
wegen moeten zijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met de 
verkeersdeskundigen van de gemeente Groningen. 

129 jan-22 Eemskanaalzone Hoe wordt gedacht over het sluipverkeer dat via Meerstadweg naar Lewenborg of 
Ten boer rijdt (zeker bij open brug) staat middags een file en in Meerstad lastig te 
bereiken. 

Verkeer is een belangrijk onderdeel van gebiedsontwikkeling en dus ook bij de 
actualisatie van het masterplan (Agenda voor de Toekomst). We werken op het 
gebied van verkeer altijd in nauwe samenwerking met de verkeersdeskundigen van 
de gemeente Groningen. Met behulp van een verkeersmodel worden 
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verkeersstromen inzichtelijk gemaakt en worden eventuele knelpunten gesignaleerd. 
Ook sluipverkeer hoort daarbij. 

142 jan-22 Eemskanaalzone Fietspad Meerstadlaan: aan weerszijden werkgebieden? Wat voor werkgebieden 
dan? Want ten behoeve van de sociale veiligheid moeten dat niet alleen bedrijven 
zijn, maar mix met wonen. Voordat die weg daar kwam was altijd het argument dat 
die nieuwe weg/fietspad er moest komen om de sociale veiligheid te versterken.  

In het wensbeeld zijn langs de Meerstadlaan grotendeels woningen ingetekend 
zodat het prettig en veilig fietsen is langs de Meerstadlaan.  

188 mrt-22 Eemskanaalzone U heeft vlakbij en over mijn woning ingetekend. Hopelijk kunt u dit plan 
heroverwegen, want anders zien we ons genoodzaakt via een kort geding dit aan te 
vechten dan wel een passende compensatie te krijgen voor de waardevermindering.  

We kunnen ons voorstellen dat u hiervan bent geschrokken. Bij de toelichting op de 
kaartbeelden gaf de stedenbouwkundige steeds aan dat in eerste instantie grof is 
getekend, op hoofdlijnen en zonder rekening te houden met eigendommen. Als het 
goed is, is in het wensbeeld al preciezer gewerkt. Bij de verdere uitwerking zoomen 
we steeds meer in op de woongebieden en gaan we in gesprek hoe uw directe 
woonomgeving eruit komt te zien.  

219, 
235 

apr-22 Eemskanaalzone Langs de Meerstadlaan wordt werkgebied voorgesteld. Aan wat voor soort 
werkgebied wordt gedacht? Voor de sociale veiligheid is het belangrijk dat dit ’s 
avonds en ’s nachts geen dooie boel is. Graag een mix met wonen (of 
woonwerkwoningen?) 

Binnen het plangebied Meerstad zien we verschillende vormen van werk: op 
bedrijvenparken, werk geïntegreerd inde stedelijke omgeving, thuiswerken, 
werkgelegenheid in de recreatie en horeca en werkgelegenheid in natuurbeheer (zie 
hoofdstuk 4.4 in de Agenda voor de Toekomst voor meer informatie).  
De Agenda voor de Toekomst is een plan op hoofdlijnen. Het bevat een agenda voor 
de toekomst voor verder uit te werken onderdelen. Op punten wordt verder 
ingezoomd en volgt een gedetailleerdere uitwerking. Sociale veiligheid is hierbij een 
belangrijk onderdeel. 

270 apr-22 Eemskanaalzone Wij zijn zeer enthousiast over de plannen en de laatste conceptversie van de kaart. 
Het is goed om te zien dat er ruimte geboden wordt voor de stad om te groeien. Wij 
zouden het fantastisch vinden als er een fiets- /wandelbrug gerealiseerd wordt vanaf 
Ruischerwaard over het Eemskanaal heen. Is dit idee al definitief en ook onderdeel 
van de nieuwe versie van de kaart?  

In het masterplan uit 2005 stond de wens opgenomen om een fiets- en wandelbrug 
over het Eemskanaal te hebben richting Ruischerwaard. Die hebben we 
overgenomen in het huidige wensbeeld. Of, en zo ja wanneer de fiets- en 
wandelbrug er komt weten we nog niet.  

287 mei-22 Eemskanaalzone Verbindingen naar Hoofdweg Klein Harkstede: Blijven deze allebei? Hoe en wat met 
keren vrachtwagens? 

Vanaf de rotonde op de Hoofdweg/Vosseburglaan is Klein Harkstede bereikbaar. 
Beide ingangen van Klein Harkstede blijven open en toegankelijk. Het gedeelte van 
de Hoofdweg vanaf de laatste “ingang” naar Klein Harkstede tot aan de brug wordt 
begin zomer 2023 weggehaald. 

296 mei-22 Eemskanaalzone Hoe is de aansluiting mbt (land)bouw verkeer van de Middelberterweg naar 
Ruischerbrug 

De route om straks met (land)bouw verkeer van de Middelberterweg naar de 
Ruischerbrug te rijden is als volgt: Vanaf de Middelberterweg rijdt u richting het 
Eemskanaal en gaat u linksaf de Driebondsweg op. Vervolgens neemt u op de 
rotonde (vlakbij de ringweg) de afslag Meerstadlaan. U rijdt dan richting Meerstad. 
Na de nieuwe onderdoorgang slaat u linksaf richting Ruischerbrug.  
Bij het ontwerpen van de Meerstadlaan met bewoners(-verenigingen) was een grote 
wens het tegengaan van sluipverkeer door de linten. Daarom is er een 
ongelijkvloerse kruising gemaakt met de Middelberterweg en zijn er geen op- en 
afritten gekomen. Het gevolg is dat sommige weggebruikers om moeten rijden.   

307 mei-22 Eemskanaalzone Er staat een (fiets)pijl over het Eemskanaal getekend richting Ruischerwaard. Ik ga 
er vanuit dat dit geen brug wordt? Zie ik het goed dat er mogelijk een fietsbrug komt 
over het Eemskanaal die dan in de wijk Ruischerwaard uitkomt? Dat lijkt me nogal 
onmogelijk, gezien de benodigde hoogte van zo’n brug en de uitloop daarvan over 
de dijk…. Klopt dat wel? 

In het masterplan uit 2005 stond de wens opgenomen om een fiets- en wandelbrug 
over het Eemskanaal te hebben richting Ruischerwaard. Uit ontvangen input blijkt 
dat dit voor veel bewoners nog altijd een wens is vandaar dat er een lijn is 
ingetekend. Of, en zo ja wanneer de fiets- en wandelbrug er komt weten we nog niet. 
We nemen dit mee in de verdere uitwerking van het gebied. Daarbij moeten we 
onder meer rekening houden met de voorschriften vanuit de scheepvaart.  

40, 295 nov-21 Harkstede In het "oude" plan zou er tussen de Hamweg en het meer, een plas/dras gebied 
komen. Vanaf de Hamweg was er geen toegang tot het meer omdat er een brede 
sloot tussen het meer en de Hamweg zou komen. Graag zou ik er voor willen pleiten 
om het gebied zo in te richten dat ook vanaf de Hamweg toegang is tot het meer. 
Dat mag/kan d.m.v. een bruggetje of iets dergelijks maar alstublieft geen plas/dras 
gebied waar niemand wat aan heeft en wat alleen maar voor overlast zorgt, veel 

Bedankt voor uw idee. In het wensbeeld is een wandel en fietspad opgenomen voor 
een "rondje Woldmeer".  
Het plas-dras gebied (rietlanden) is een belangrijk onderdeel van het natuurlijke 
waterzuiveringssysteem van het Woldmeer. Op het wensbeeld is dit naast de 
Harsteder Broelanden, langs het Slochterdiep ingetekend. Dit is de beste plek is in 
het gebied voor de rietlanden vanwege de windrichting. In hoofdstuk 4.1 van de 
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ongedierte en met name vliegen en andere insecten. Veel bewoners lopen graag 
een rondje richting het toekomstig meer en het zou fijn zijn als die mogelijkheid blijft. 
Ook zou ik willen pleiten voor een fietsbrug over het Slochterdiep, bijvoorbeeld ter 
hoogte van de Zuiderweg zodat we een fietsrondje kunnen maken of een 
wandelrondje. 

Agenda voor de Toekomst leggen we uit over de rietlanden ten behoeve van de 
waterkwaliteit.  

108 jan-22 Harkstede De mogelijkheid van een weg (wijk/buurtontsluiting) hebben we op de koop toe 
genomen. Nu het Woldmeer niet meer ten noorden van het Slochterdiep komt, vraag 
ik me overigens wel af, waarom moet er een ontsluiting achter onze woning 
komen… Men kan vanaf Lageland prima over de weg naast het Slochterdiep richting 
de stad.  

In het uiteindelijke wensbeeld zijn ten noorden van Harkstede een aantal 
woongebieden ingetekend. Het verkeer van en naar die woongebieden kan niet 
allemaal via de Hoofdweg rijden. Het wordt dan te druk op de Hoofdweg. Er is 
daarom een nieuwe ontsluitingsweg ingetekend tussen de woongebieden bij 
Harkstede en Grunopark/De Wierden.  
Hoe de wegen in de woongebieden er precies uit komen te zien en waar deze 
precies komen te liggen, wordt duidelijk wanneer we bezig gaan met de uitwerking 
van het gebied. Dit doen we onder andere samen met bewoners, maar ook met 
verkeersspecialisten van de gemeente Groningen.  
. 

312 mei-22 Harkstede Door de plannen verwacht ik dat de verkeersdrukte in Harkstede zal toenemen. Met 
name ook vanaf Scharmer richting Harkstede. Kan er ook gekeken worden of de 
weg niet kan worden omgelegd door een soort ring weg rondom Harkstede te 
creëren waardoor het centrum van Harkstede wordt ontzien voor autoverkeer? 

Bij de actualisatie van het plan is verkeer een belangrijk onderwerp. Met behulp van 
verkeersspecialisten en verkeersmodellen wordt uitgerekend hoeveel verkeer welke 
kant op gaat. Op die manier worden mogelijke knelpunten inzichtelijk gemaakt. We 
noteren uw idee zodat we dit kunnen meenemen in het vervolgproces. 

83 dec-21 Hoofdweg Wij maken ons zorgen over de toenemende drukte op de Hoofdweg. Ook zouden we 
het op prijs stellen als er snelheidscontrole gehouden worden. Er wordt veel te hard 
gereden 

Verkeer is een belangrijk onderwerp in de Agenda voor de Toekomst. We maken 
gebruik van verkeersspecialisten en verkeersmodellen om de verkeersstromen 
inzichtelijk te krijgen. Voor wat betreft het te hard rijden: dit zullen we doorgeven aan 
de wijkagent. 
 
In de toekomst is het denkbaar dat het karakter van de Hoofdweg ter hoogte van 
Grunopark/De Wierden verandert omdat de Hoofdweg hier door een nieuwe 
woongebied komt te lopen. Een andere inrichting kan de snelheid hier mogelijk 
omlaag brengen. We onderzoeken de mogelijkheden in het vervolgproces.  

98 dec-21 Hoofdweg Het huidige fietspad langs de Hoofdweg richting Harkstede is te smal. Bedankt voor de tip, we nemen dit mee in het vervolgproces wanneer de plannen in 
meer detail worden uitgewerkt.  

169 feb-22 Hoofdweg Als je langs de Hoofdweg, tussen het Grunopark en de nieuwe rotonde fietst of 
wandelt, is dat een prachtige laan met een prachtig uitzicht richting Engelbert en 
Middelbert. Het zou erg jammer zijn als dat verloren gaat. Je ziet dat de 
Meerstadjers, en ook veel mensen uit de stad, er graag fietsen en wandelen. Op dit 
moment zijn er door de storm en het hoge water verschillende bomen die omvallen. 
Misschien kan dit probleem worden meegenomen in het denken over de inrichting 
van de toekomstige Hoofdweg en z'n omgeving. 

Bedankt voor uw tip, we nemen dit mee in het vervolgproces.  

280 mei-22 Hoofdweg De Hoofdlaan is sinds de omleiding voor het aansluiten van de nieuwe rotonde een 
doorgaande route voor bedrijven geworden die naar de Zeilen rijden. Kan dit 
aangepast worden? 

Het is bij ons bekend dat bouwverkeer meer gebruik maakt van de Hoofdlaan. We 
hebben een bord geplaatst op de Hoofdweg waarop staat dat de Hoofdlaan alleen 
voor bestemmingsverkeer is en dat bouwverkeer doorrijdt via de Kooilaan.  

12 okt-21 Lageland Wij zouden het fijn vinden als de weg Slochterdiep tussen Lageland en Meerstad 
alleen toegankelijk is voor fietsers, zoals het staat aangegeven in het Masterplan uit 
2005. Dit benadrukt aandacht voor natuur, rust en recreatie. Het gebied wordt 
daardoor nog meer een mooie uitvalsbasis voor stadjers die rust en recreatie 
zoeken. 

Bedankt voor uw opmerking, dit nemen we mee in de uitwerking van de 
deelgebieden.  

45 nov-21 Lageland Om de Meerstad bewoners ook van de omgeving (bijvoorbeeld ‘t Roegwold) te 
kunnen laten genieten zou een fietsbrug over het Slochterdiep gewenst zijn. Het 
nostalgische bruggetje nabij "Heidenschap" zou hiervoor erg geschikt zijn. 

We zijn in de zomer 2022 gestart met de ontwerpfase van een fiets- en wandelbrug 
over het Slochterdiep. De brug komt op het einde van het Piekevalpad in De Zeilen. 
In de Vosseburglaan is, in De Zeilen een scherpere bocht en vanaf die bocht loopt 
het Piekevalpad (een fietspad) richting het Slochterdiep. Op het einde van het pad is 
de brug bedacht. We hopen eind 2024 te starten met de bouw van de brug.  
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Zodra meer bekend is kunt u dat lezen op onze website: 
www.meerstad.eu/voorzieningenmeerstad 

178 mrt-22 Lageland Hierbij het verzoek om het fietspad rondom het Woldmeer ook goed toegankelijk te 
maken voor de bewoners van Lageland. 

Het idee is om het wandel- en fietspad rondm het Woldmeer ook vanaf de 
Hamweg/Lageland toegankelijk te maken. Op het wensbeeld is ook een verbinding 
ingetekend die dit weergeeft. Waar de aansluiting exact gaat zijn is op dit oment nog 
niet bekend. Dat wordt bekend als we bezig zijn met de uitwerking van het gebied in 
meer detail.  

308 mei-22 Lageland Kan er zo op korte termijn een directe verbinding gemaakt worden tussen de wegen 
Slochterdiep & Wakerdijk. Dit bevorderd de fietsverbinding tussen Lageland, 
Meerstad en de stad Groningen. 

We zijn in de zomer 2022 gestart met de ontwerpfase van een fiets- en wandelbrug 
over het Slochterdiep. De brug komt op het einde van het Piekevalpad in De Zeilen. 
In de Vosseburglaan is, in De Zeilen een scherpere bocht en vanaf die bocht loopt 
het Piekevalpad (een fietspad) richting het Slochterdiep. Op het einde van het pad is 
de brug bedacht. We hopen eind 2024 te starten met de bouw van de brug.  
Zodra meer bekend is kunt u dat lezen op onze website: 
www.meerstad.eu/voorzieningenmeerstad 
 
Een verbinding tussen de weg Slochterdiep (aan de kant van Meerstad) en 
Wakerwijk is niet opgenomen. De weg Slochterdiep is niet in ons eigendom. Een 
openbare aansluiting maken op een privé weg is niet mogelijk. 

44 nov-21 Meerstad Het fietspad vanaf de Hamweg naar de Harksteder broeklanden is al geruime tijd 
afgesloten. Dit was een mooie fietsronde voor de omwonenden. Wanneer gaat deze 
weer open? 

Het fietspad is afgesloten in verband met de werkzaamheden die in het gebied 
plaatsvinden. Door de werkzaamheden rijden er met regelmaat grote vrachtwagens 
langs waardoor het voor fietsers een onveilige situatie kan opleveren. Of en wanneer 
het pad weer open gaat weten we op dit moment nog niet. 

57 nov-21 Meerstad Wanneer worden de originele plannen gerealiseerd t.a.v. bruggen of andersoortige 
waterdoorgangen zodat de Futeneiland, Zwaneneiland, Pleviereneiland en Smienten 
en Talingeneiland, daadwerkelijk eilanden worden? 

In de plannen voor Smienteneiland, Talingeneiland, Pleviereneiland, Fluteneiland, 
Zwaneneiland en Reigerseiland zijn geen bruggen opgenomen. Wel zijn er duikers 
aanwezig (ondergrondse waterverbindingen). 

171, 
293 

feb-22 Meerstad Ik weet dat in het verleden Meeroevers niet graag wilde dat de bus door de wijk gaat. 
Niettemin ben ik van mening dat dit herijkt moet worden, dit deel is zeer veel groter 
worden. Ik zou namelijk wel zeer graag de wijk Meeroevers beter ontsloten willen 
hebben met de bus. Wordt hier al over nagedacht? Zo nee, kan dat alsnog? 

Onderdeel van de actualisatie van het masterplan (Agenda voor de Toekomst) is het 
openbaar vervoer in plangebied Meerstad. We voeren hierover gesprekken met de 
verkeersspecialisten van de gemeente Groningen en het OV-bureau. Er wordt 
ingezet op bussen met een hoge frequentie die snelle, directe routes rijden. Hoe en 
waar de buslijn precies door het gebied komt te rijden is nog niet bekend. Het OV-
bureau onderzoekt dit. Daarover wordt meer bekend in het vervolgtraject. 

249 apr-22 Meerstad Wanneer de Kooilaan verdwijnt moet alle verkeer van De Zeilen over de kleine brug 
bij de sluis. Lijkt me een bottleneck te worden  

Verkeer is een belangrijk onderwerp in de Agenda voor de Toekomst. Met behulp 
van verkeersspecialisten en verkeersmodellen worden verkeersstromen in het 
gebied in beeld gebracht en wordt inzichtelijk hoeveel verkeer welke kant op gaat. 
Op die manier worden ook mogelijke knelpunten zichtbaar. 
Een van de dingen waar we op het moment mee bezig zijn is een nieuwe en bredere 
verkeersbrug bij de sluis. Meer informatie over deze brug en de voortgang is te 
vinden op www.meerstad.eu/voorzieningenmeerstad 

306 mei-22 Meerstad Vraag over weg in natuurgebied (Harksteder Broeklanden). Is de ingetekende weg 
(grijs met witte blokjes) alleen voor fietsers of ook voor auto’s?  

Het idee achter de ingetekende stippellijn bij Harksteder Broeklanden en de 
rietlanden (het plas-dras gebied) is een fiets- en wandelpad met een kleine, smalle 
weg waarover indien nodig ook auto’s kunnen rijden. Het idee is een weg zoals de 
weg op de Hoornsedijk. We willen de mogelijkheid hiervan gaan onderzoeken. 

37 nov-21 M.E.eo Wanneer gaat de buslijn gestrekt worden? Deze gelede bussen zorgen regelmatig 
voor onveiligheid in het dorp Engelbert. 

Onderdeel van de actualisatie van het masterplan (Agenda voor de Toekomst) is het 
openbaar vervoer in plangebied Meerstad. We voeren hierover gesprekken met de 
verkeersspecialisten van de gemeente Groningen en het OV-bureau. Er wordt 
ingezet op bussen met een hoge frequentie die snelle, directe routes rijden. Hoe en 
waar de buslijn precies door het gebied komt te rijden is nog niet bekend. Het OV-
bureau onderzoekt dit. Daarover wordt meer bekend in het vervolgtraject.  

143 jan-22 M.E.eo De bestaande wandelroute ten noorden van de Middelberterplas staat als fietsroute 
ingetekend (dus in het verlengde van het Kerkepad). Zo dichtbij kwetsbare natuur, is 

Op de laatste versie van het wensbeeld is de omgeving rondom de Middelberterplas 
iets anders ingetekend dan tijdens eerdere versies van het wensbeeld. Tussen de 
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Natuur Netwerk Nederland, niet logisch. Beschermen van natuurwaarden. 
Natuur Middelberterplas niet schaden: dus geen recreatieve (vaar)verbindingen en 
groene buffers tussen de plas en nieuwbouw. 

bebouwing in het gebied langs het Eemskanaal is een groene buffer opgenomen en 
het water van de nieuwe Molensloot heeft geen verbinding met het water in de 
Middelberterplas.  

150 jan-22 M.E.eo Verkeersveiligheid is een belangrijk thema. De lintwegen van Middel- en Engelbert 
zijn onveilig. Zorg voor een weginrichting (30 km zone) die te hard onmogelijk maakt. 
En geen ontsluiting vanaf de lintwegen. 
In het verlengde hiervan: in hoeverre wordt er gedacht over alternatieve vormen van 
vervoer? Het lijkt nu wel erg op de auto gericht.  

Verkeer is een belangrijk onderwerp bij de actualisatie van het Masterplan. Met 
verkeer bedoelen we niet alleen auto’s. Ook wordt rekening gehouden met fietsers, 
wandelaars en openbaar vervoer. U kunt in hoofdstuk 4.7 van de Agenda voor de 
Toekomst meer lezen over mobiliteit binnen plangebied Meerstad.  

203 mrt-22 M.E.eo Ik zou vooral graag willen benadrukken dat wandelpaden onverhard blijven (wel met 
een ondergrond die stevig genoeg is voor bv kinderwagens, maar wel zacht genoeg 
voor dierenpoten, zoals honden, maar ook paarden. We hebben hier namelijk 
nagenoeg geen uitrijdroutes voor paarden, terwijl dat in deze omgeving wel gewenst 
zou zijn, denk alleen al aan de manege. Het verharden van wandelroutes doet die 
mogelijkheden dan weer teniet, omdat de paarden niet op verharde ondergrond 
zouden moeten lopen. 
 
Nu is ook te zien dan hondenbezitters bijvoorbeeld graag langs het kanaal lopen, in 
de tekening van het plangebied aangevuld met een fietspad aan 1 zijde. Het zou fijn 
zijn als daar bv het onverharde (loop)pad aanwezig kan blijven of aangepast, maar 
wel onverhard blijft. 

Bedankt voor uw opmerking, dit nemen we mee in het vervolgproces.  

233 apr-22 M.E.eo De lintwegen zijn nu vooral gericht op doorstroming van het verkeer, maar door 
aanpassing van het straatprofiel kan het verkeersveiliger worden met meer ruimte 
voor fietsers en voetgangers. 
Ook zouden de linten meer vergroend moeten worden (zie ook Groenvisie). En daar 
waar kan: herstel de sloten langs de linten. Ook gunstig voor de klimaatadaptatie.  

Verkeer is een belangrijk onderwerp in de Agenda voor de Toekomst. Met behulp 
van verkeersspecialisten en verkeersmodellen worden verkeersstromen in het 
gebied in beeld gebracht en wordt inzichtelijk hoeveel verkeer welke kant op gaat. 
Met behulp van de verkeermodellen kunnen ook de gevolgen van aanpassingen in 
het straatprofiel doorgerekend worden. Dit nemen we mee in het vervolgproces. 
Aandachtspunt bij de lintwegen is wel de beperkte beschikbare ruimte.   

238 apr-22 M.E.eo Wegen en verkeersveiligheid: Bureau Meerstad dient de plannen uit het 
Mobiliteitsplan “goed op weg” op te nemen en te verwerken in het nieuwe 
Masterplan. Dus ook de inrichting van de wegen. Het verkeer door de lintdorpen 
moet ontmoedigd worden en de snelheid moet omlaag.  

Verkeer is een belangrijk onderwerp in de Agenda voor de Toekomst. Met behulp 
van verkeersspecialisten en verkeersmodellen worden verkeersstromen in het 
gebied in beeld gebracht en wordt inzichtelijk hoeveel verkeer welke kant op gaat. 
Met behulp van de verkeermodellen kunnen ook de gevolgen van aanpassingen in 
het straatprofiel doorgerekend worden. Dit nemen we mee in het vervolgproces. 
Gemeentelijk beleid op alle gebieden is ook van toepassing op Meerstad. 

 
 
Ontsluitingsroute 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

97 dec-21 M.E.eo Wellicht is het een goed idee om de Nieuwe Borgweg door te trekken naar de 
zuidelijke ontsluitingsweg, zodat Middelberterweg, Engelberterweg en Hoofdweg qua 
verkeer worden ontlast. 

Verkeer is een belangrijk onderwerp in de Agenda voor de Toekomst. Met behulp 
van verkeersspecialisten en verkeersmodellen worden verkeersstromen in het 
gebied in beeld gebracht en wordt inzichtelijk hoeveel verkeer welke kant op gaat. 
Op die manier worden ook eventuele knelpunten inzichtelijk gemaakt. We nemen uw 
suggestie mee in het vervolgproces.  

164 feb-22 M.E.eo M.b.t. de zuidelijke ontsluitingsweg en hoe die nu ontsloten wordt hebben we grote 
zorgen. Buiten de normale bezwaren m.b.t. inpassing en geluidsnormen denken we 
ook niet dat de ontsluiting zonder een nieuwe aansluiting aan de snelweg dicht bij 
Harkstede gaat doen wat je ervan verwacht. Qua verkeersvolume, 4-baans 
voorbereiding onoverkomelijk, is het tevens een enorme investering voor Meerstad 
om deze weg over die volledige lengte in te passen. M.b.t. geluidsoverlast kom je 
dan nog verder over de normen heen t.o.v. Engelbert dan nu het geval en is er geen 

 
Met behulp van verkeersspecialisten en verkeersmodellen worden verkeersstromen 
in het gebied in beeld gebracht en wordt inzichtelijk hoeveel verkeer welke kant op 
gaat. Op die manier worden ook eventuele knelpunten inzichtelijk gemaakt. Uit een 
eerste studie blijkt dat een extra aansluiting op de snelweg leidt tot een toename van 
het verkeer op de Hoofdweg. We willen zoveel mogelijk sluipverkeer beperken en de 
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goede oplossing meer om dat tegen te gaan vanwege brede wegconstructie, 4-
baans snelweg en 4-baans zuidelijke ontsluiting.  
 
De lange zuidelijke ontsluitingsweg betekent ook kilometers lang langs de snelweg 
rijden. De reistijd wordt enorm geholpen door eerder aan te sluiten je ruilt kilometers 
50 rijden in voor 100. Tevens is de doorstroming ook veel beter. Het volume wat 
uiteindelijk bij elkaar komt op Westerbroek, knooppunt Euvelgunne en afslag 
Meerstad Driebond wordt fors. Overigens zal alles wat uit Meerstad naar het oosten 
moet over Kolham blijven rijden, want dat is domweg sneller. 
  
Al met al verwacht ik dan ook dat een aansluiting op de snelweg ter hoogte van 
Harkstede planologisch het meeste zin maakt, het was niet voor niets ingetekend in 
2005. Dat maakt ook de autoluwe Hoofdweg tussen de noordelijke en zuidelijk 
ontsluitingsweg een reële optie. 
 
Als die aansluiting op de snelweg bij Harkstede er komt kan je ook wat met de 
verkregen ruimte. Langs de snelweg een geluidswal met zonnepark erop tegen de 
snelweg aanleggen waardoor je geluid wegsnijd en stroom opwekt voor de 
omwonenden. Je zou dan ook een brede bosstrook langs de snelweg(met 
doorkijkjes) aan kunnen leggen die aansluit op de al door de gemeente in eigendom 
zijnde stukken voor een aaneengesloten bosbeleving. Dat scheelt ook weer extra 
grond aankopen. 
  
Het combineren met bedrijvigheid in de geluidswal als in Utrecht zou ook een optie 
zijn, zeker naak onder Engelbert naar Westerbroek en knooppunt Euvelgunne. Want 
twee vliegen in een klap en minder bouwvolume in nu nog agrarische gebied.  

Hoofdweg niet zwaarder beperken dan dat passend is bij het profiel van de weg. 
Bovendien is een aansluiting op de rijksweg A7 erg kostbaar.  
  

192 mrt-22 M.E.eo In de planontwikkeling (kaart 3 v/d 31 van werksessie 3) zien wij het voorstel 
ontsluitingswegen. Hoe wordt met de bestaande woningen in het gebied rekening 
gehouden? Wij willen graag met u hierover in contact, wat de concrete situatie wordt. 

Binnen het plangebied Meerstad is er een nieuwe ontsluitingsweg nodig omdat de 
bestaande wegen (Hoofdweg, Middelberterweg en Hamweg) al het nieuwe verkeer 
niet goed kunnen verwerken. In het Masterplan Meerstad uit 2005 stond een 
ontsluitingsweg getekend. Bij de actualisatie van het masterplan hebben we opnieuw 
naar deze weg gekeken en hebben we opnieuw gekeken naar een goede plek voor 
deze weg.  
 
We zijn begonnen met een zoekgebied voor de nieuwe ontsluitingsweg. Binnen het 
zoekgebied zijn vier opties naar voren gekomen. Op basis van een afwegingsmatrix 
zijn de vier opties bekeken en vergeleken. Er is gebleken dat de derde optie (via de 
voormalige locatie van het projectbureau Meerstad) de meest geschikte locatie is. 
Hoe de weg er exact uit komt te zien en waar deze exact komt te liggen is op dit 
moment nog niet bekend. De meest geschikte locatie is nog een zoeklocatie. Het 
idee is om de Weendersweg te verlengen zodat de ontsluitingsroute aansluit bij 
afslag Westerbroek op de A7 en de Europaweg.  
 
Op het moment dat de plannen verder worden uitgewerkt voor de ontsluitingsweg 
worden de direct omwonenden hierbij betrokken. Dan kijken we ook naar hoe de 
bestaande woningen zo goed mogelijk ingepast kunnen worden. 
 
Eerste berekeningen tonen aan dat de zuidelijke ontsluitingsroute voldoende heeft 
aan 2 keer 1 rijbaan. Bij de verdere uitwerking van de ontsluitingsroute gaan we met 
omwonenden kijken naar een goede groene inpassing en geluidsreductie.  
 



 

193 

 
 
Proces 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

6 okt-21 Algemeen Fasering van ontwikkeling is belangrijk om Woldmeer recreatieve capaciteit 
(faciliteiten en omvang) tijdig mee te laten groeien. Zuidelijke ontsluitingsweg op tijd 
te ontwikkelen om overlast/hinder te voorkomen. Harksteder Broeklanden bos 
beheersplan tijdig uit te voeren om natuurwaarden te behouden." 

Fasering is een belangrijk onderwerp. Fasering en het tempo van ontwikkelen is 
afhankelijk van een aantal factoren. In de Agenda voor de Toekomst kunt u hier 
meer over lezen in hoofdstuk 6.2. 

7 okt-21 Algemeen Ik ben vooral geïnteresseerd in de ontwikkelingen in het gebied tussen 
Middelberterweg en huidige Borgweg, en het behoud van het Driebondsbos, dus een 
andere inrichting van Eemskanaalzone qua groen en natuur. 

Bedankt voor uw interesse. In de Agenda voor de Toekomst worden de 
ontwikkelingen op hoofdlijnen beschreven. U kunt meer hierover lezen in hoofdstuk 4 
(identiteit deelgebieden) en in hoofdstuk 4.1 (Meerlanden – een groen-blauw 
raamwerk). De komende periode gaan we aan de slag met de uitwerking van de 
deelgebieden en worden de gebieden in meer detail uitgewerkt. 

16 okt-21 Algemeen Ik ben zeer sceptisch wat betreft het vertrouwen om daadwerkelijk mee te kunnen 
praten. Ik laat me graag positief verrassen dat wensen en dromen van individuele 
burgers daadwerkelijk gehoord worden. 

Fijn dat u zich toch heeft aangemeld als deelnemer van de werksessies.  

25 okt-21 Algemeen Vanuit de Hoofdweg Harkstede (GN) willen we melden dat we een 
belangenvereniging aan het oprichten zijn. Dus bij deze Belangen vereniging 
Hoofdweg Harkstede (GN) in oprichting graag toevoegen aan de lijst 
gesprekpartners. 

Bedankt voor uw aanmelding. Belangenvereniging Harkstede GN is toegevoegd aan 
de bewonersklankbordgroep Meerstad. 

35 nov-21 Algemeen Bureau Meerstad wil een integraal plan ontwikkelen. Dat is mooi. Maar zorg wel dat 
iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. Als je de inwoners verder wilt 
laten kijken dan hun eigen kavel dan moet je wel vooruitlopend aan de werksessie 
informatie delen. In 4 weken tijd komen van "nul" tot een gedragen plan lijkt daarbij 
wel ambitieus. 

Op onze website www.meerstad.eu/toekomst delen we alle informatie en het laatste 
nieuws. Als er nieuws te melden is versturen we ook een nieuwsbrief zodat iedereen 
geïnformeerd wordt op het moment dat er nieuwe ontwikkelingen zijn.  
Vier weken was inderdaad wel erg snel geweest. Ook voor ons geldt ‘zorgvuldigheid’ 
boven ‘snelheid’.  

49 nov-21 Algemeen In de planning van Masterplan 2005 heeft tegelijkertijd het maken van een MER 
meegelopen. Vanwege de grote veranderingen is het niet wenselijk om dit weer te 
doen om bv. verkeersstomen en veiligheid daarvan te duiden? De fasering wanneer 
overlast beperkende ontsluiting routes worden aangelegd wordt nu nog belangrijker 
vanwege de langere realisering termijn van het gehele gebied. Kan daar 
duidelijkheid over gegeven worden? 

We hebben de planologische stappen onderzocht en de eerste stap nadat het 
college de Agenda voor de Toekomst heeft vastgesteld is om de agenda een formele 
juridische status te geven. Dit doen we door de Agenda van de Toekomst om te 
zetten naar een (globale) omgevingsvisie. Hierbij hoort ook het doorlopen van een 
MER procedure. In hoofdstuk 6.3 van de Agenda voor de Toekomst omschrijven we 
de procedures en besluitvorming en onderstaande schema laat dit schematisch zien. 
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Verkeer is een belangrijk onderwerp binnen de actualisatie van het masterplan 
(Agenda voor de Toekomst). Met behulp van verkeersmodellen en 
verkeersspecialisten worden (verwachte) verkeersstromen in kaart gebracht. In het 
hoofdstuk over fasering (hoofdstuk 6.2 van de Agenda voor de Toekomst) geven we 
aan dat de zuidelijke ontsluitingsweg er zo snel mogelijk moet komen. Zodat deze 
weg ook een route kan vormen voor het bouwverkeer.   

50 nov-21 Algemeen Masterplan 2005 had een wenselijke realisering termijn van 2026. Waarom is wordt 
dit nu veranderd naar zelfs 2050 hetgeen tegen redelijke verwachtingen erg verlaat 
is? 

De tijdshorizon is door omstandigheden omgeschoven. Een van die omstandigheden 
is bijvoorbeeld de kredietcrisis in 2008. 
We gaan de afgelopen jaren uit van een gemiddelde verkoop van zo’n 250 
woningen/jaar. Ervaring leert dat we met dit aantal goede kwaliteit kunnen leveren en 
dat we hiermee in een mooi tempo het gebied kunnen ontwikkelen. 

65 nov-21 Algemeen Verzoek: graag Engelbert/Middelbert niet meer Meerstad-Zuid noemen. Wij zijn geen 
Meerstad. Alvast bedankt. 

Bedankt voor uw suggestie. We hebben het plangebied ingedeeld in verschillende 
gebieden. Met Meerstad Zuid wordt het gehele gebied bedoeld tussen de A7 en de 
Hoofdweg, vanaf het Eemskanaal tot aan de gemeentegrens. Engelbert en 
Middelbert liggen midden in dit gebied. We zullen in de toekomst letten op het 
gebruik van de benamingen voor de gebieden. 

70 dec-21 Algemeen Net de eerste werksessie bijgewoond. Het was erg leuk om de plannen te zien en 
daarover mee te kunnen praten. Wel voelde ik me enigszins geremd omdat sommige 
bewoners zich hardop afvroegen wat andere bewoners er te zoeken hadden. 
Misschien een idee om de deelsessies toch wat meer te klusteren naar woonplaats. 

Jammer dat u zich geremd voelde om mee te praten, dat is namelijk niet de 
bedoeling. We maken één nieuw masterplan voor het gehele gebied en we geloven 
dat we samen een beter plan maken. Daar hoort ook bij dat er verschillende 
belangen en gezichtspunten met elkaar gedeeld worden. Mocht u nog opmerkingen, 
ideeën of vragen met ons willen delen, dan horen we dat graag. 
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72 dec-21 Algemeen Ontzettend mooi gedaan deze avond. Mooi vormgegeven, gezellig en met veel 
geduld. Mooie opening gegeven voor alle perspectieven die dan ook naar boven 
kunnen komen.  
Nog even een idee. Is het een idee om op een platform als Facebook als 
voorbeelden en inspiratie platform te gebruiken? Wat zouden we willen in onze 
achtertuin? Zien we interviews, zien we omgevingen die met als de onze een mooie 
mix van wonen en natuur kunnen worden? Inclusieve bruisplekken afwisselend met 
rustig landschap. Is dit iets om vanuit de inwoners zelf te starten of zouden we dit als 
inwoners samen met Bureau Meerstad kunnen co creëren? 
 
  

Wat fijn dat u zo positief bent over de werksessie.  
Vanuit Bureau Meerstad zijn er een aantal mogelijkheden waarop inwoners hun 
opmerkingen, suggesties, ideeën of vragen kunnen delen met ons. We hebben 
hiervoor een formulier op de website meerstad.eu/toekomst staan die iedereen kan 
invullen en naar ons toe kan sturen. Maar ook via het e-mailadres info@meerstad.eu 
kan dat. We krijgen via beide wegen regelmatig berichten binnen en proberen 
iedereen te beantwoorden. We nemen de opmerkingen, suggesties en ideeën ook 
zoveel mogelijk mee in de planvorming en laten ze waar mogelijk, terugkomen in de 
invalshoeken die we tijdens de werksessies weer bespreken. 
Een derde mogelijkheid voor het indienen van suggesties en ideeën via Facebook, is 
voor ons minder handig. Het is lastig om dan iedereen te beantwoorden en overzicht 
te houden van alle opmerkingen, suggesties en ideeën die worden gedeeld.  

75 dec-21 Algemeen Gisteravond heb ik de werksessie Masterplan Meerstad met interesse gevolgd. 
Helaas werkte de techniek niet altijd zoals het moest. En helaas kon tot 2 x toe een 
spreker zijn verhaal niet afmaken omdat zijn geluid uitviel. Ik was ietwat verbaasd dat 
er tijdens de sessie niet geprobeerd is om met de spreker opnieuw contact te leggen. 
Zo missen we zijn reacties, wat toch niet de bedoeling kan zijn geweest. Een 
onbedoeld regie foutje wellicht en technisch mankement. 
Is er nog contact met de spreker opgenomen en zo ja zijn de reacties nog 
meegenomen in de samenvatting? 

Het lastige van een digitale werksessie is dat we altijd afhankelijk zijn van de 
internetverbinding. Ook in deze tijd hapert soms de verbinding nog waardoor het 
beeld en geluid kan bevriezen en/of stilvallen. 
De opmerkingen van de spreker zijn goed overgekomen en zijn meegenomen in de 
uitwerking van de betreffende werksessie. 

76 dec-21 Algemeen Ik wil jullie een compliment geven voor hoe jullie tot nu de participatie met de 
bewoners doen. Jullie hebben ons tot nu toe optimaal geïnformeerd en de sessie 
van gisteren was ook heel prettig. Hopelijk zien we straks ook echt een plan dat door 
de meerderheid wordt gedeeld, dus ook door de bewoners. 

Bedankt voor uw compliment 

78 dec-21 Algemeen Afgelopen week hebben we de werksessie Meerstad en omgeving bijgewoond. Er 
werd aangegeven dat verschillende partijen meedenken in dit proces, waaronder de 
gemeente Midden-Groningen. 
Kunt u aangeven wie bij de gemeente Midden-Groningen betrokken is bij dit proces? 
Graag ontvangen we dan de contactgegevens. 

We werken in dit proces inderdaad samen met zowel de gemeente Groningen als de 
gemeente Midden-Groningen. Vanuit de gemeente Midden-Groningen is onder meer 
een projectleider aangesteld waarmee wij samenwerken. Daarnaast hebben we ook 
veel contact met de diverse bewonersverenigingengroepen in de omgeving. 
We delen geen contactgegevens van personen, we kunnen u wel proberen in 
contact te brengen met de gemeente Midden-Groningen. 

90 dec-21 Algemeen Net de informatie bijeenkomsten gezien en meegeluisterd. Interessant als 
toekomstige bewoner van Meerstad. 
Mede door deze “meedenk” sessies ben ik positief over de ontwikkeling tussen het 
Woldmeer en de stad. Belangrijk voor Middelbert en Engelbert.  
Volgens mij mooie kansen om er straks bij te horen. 

Bedankt, fijn dat u de bijeenkomst interessant vond.  

105 jan-22 Algemeen Naar aanleiding van de invalshoeken zoals deze uitgewerkt zijn na de werksessie(s) 
in Harkstede, zie ik tot mijn grote verbazing 2 invalshoeken waarbij woningen in zijn 
getekend vlakbij Harkstede. Oorspronkelijk was het idee dat er hoogstens een 
ontsluitingsweg zou komen ten noorden van Harkstede. ‘Mocht er in de toekomst 
een wijziging van de ‘oude’ plannen komen, zou het bestemmingsplan aangepast 
moeten worden.’ Hoe zit dat met betrekking tot de invalshoeken 1 en 3?  

De drie invalshoeken die tijdens de eerste werksessies zijn gepresenteerd en 
besproken waren nog geen definitieve kaarten. De tekeningen/invalshoeken 
vormden de aanleiding voor het gesprek. Op basis van alle ontvangen opmerkingen 
zijn de kaarten weer verder aangepast en besproken tijdens de volgende 
werksessies om zo uiteindelijk te komen tot één voorkeursvariant.  
 
Bij de aanpassingen van de invalshoeken hebben we de opmerkingen die gemaakt 
zijn tijdens de werksessies meegenomen, evenals de opmerkingen die we 
ontvangen via onze website of per e-mail.   
In het uiteindelijke wensbeeld zijn bij Harkstede twee groenstroken achter woningen 
ingetekend. Bij het centrum van Harkstede zien we een verbinding tussen de 
bestaande en nieuwe woningen zodat het dorp één dorp wordt. Hoe het er precies 
uit komt te zien gaan we verder uitwerken in een deelplan nadat de Agenda voor de 
Toekomst is vastgesteld door het college.   
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107 jan-22 Algemeen Indien de plannen t.o.v. het huidige bestemmingsplan toch gaan veranderen richting 
de invalshoeken zoals die er nu liggen, dus met woningbouw tussen onze woning en 
het meer, hoe komt een wijziging van een bestemmingsplan tot stand? Wat zijn de 
procedures en hoe worden wij daarin gekend? 

Op basis van de Agenda voor de Toekomst mag nog niet gebouwd worden. Voor het 
uitwerken van de deelgebieden volgen wij de daarvoor geldende ruimtelijke 
procedures en zijn er meerdere inspraakronden. Uiteraard gaan wij ook in deze 
nieuwe fase in gesprek met inwoners, omwonenden en belangenorganisaties. U kunt 
hierover meer lezen in hoofdstuk 6.3 van de Agenda voor de Toekomst. Net zoals de 
afgelopen periode informeren we omwonenden actief bij inspraakmogelijkheden.  

117 jan-22 Algemeen Voorafgaand aan de tweede werksessie heb ik een vraag over de bijgewerkte plan. 
Klopt mijn beeld dat naar aanleiding van de eerste sessie er een extra woongebied is 
geplaatst in het noorden van het plangebied? En klopt het dat er nu in noorden van 
het gebied rond het meer nu minder natuur is? 

De invalshoeken van de tweede werksessie verschillen van de eerdere 
invalshoeken. Op basis van alle ontvangen opmerkingen zijn de kaarten steeds weer 
verder aangepast om zo uiteindelijk te komen tot één voorkeursvariant (het 
wensbeeld). Er is in de invalshoek van de tweede werksessie een woongebied 
ingetekend langs het Slochterdiep. In het wensbeeld zijn dit meerdere kleinschalige 
woongebiedjes geworden.   

123, 
183 

jan-22 Algemeen Wat gaat er gebeuren? We zijn bezig met de actualisatie van het Masterplan Meerstad uit 2005. Het 
masterplan moet worden geactualiseerd, omdat de plannen voor het Meerstad 
plangebied zijn verouderd en veranderd (bijvoorbeeld Meerstad-Noord). Daarnaast 
zijn er nieuwe vraagstukken bijgekomen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld 
klimaatvraagstukken, de energietransitie of nieuwe ideeën van inwoners of 
ondernemers. Ook hebben bewonersorganisaties aangegeven dat er behoefte is aan 
een actueel masterplan en om hierover in gesprek te gaan. 
 
Voor de actualisatie heeft Bureau Meerstad veel gesprekken gevoerd met inwoners, 
belangenverenigingen, gemeenten en andere stakeholders. Al die input komt samen 
in het geactualiseerde masterplan (de Agenda voor de Toekomst).  
 
Op onze website meerstad.eu/toekomst publiceren we een update van de 
gesprekken die we voeren en houden we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte. 
Daarnaast kunt u zich op meerstad.eu/toekomst ook inschrijven voor onze 
nieuwsbrief. 

132 jan-22 Algemeen Ik zou graag de bijeenkomst van dinsdag 25 Januari willen terug kijken. Ik woon in 
Harkstede en wil graag een beetje op de hoogte blijven van hoe en wat er gaat 
gebeuren. Alvast bedankt! 

Via onze website meerstad.eu/toekomst kunt u alle informatie terugvinden en op de 
pagina Naslag staat de opname van de werksessie. Ook is op die pagina de 
presentatie en resultaten van de werksessie terug te lezen.  

189 mrt-22 Algemeen Op de website https://toekomstmeerstad.eu mis ik de opvatting van een aantal 
deelnemers van de derde werksessie en ook van andere insprekers, dat er geen 
woonbebouwing moet worden gepland op het slibdepot naast P&R Meerstad 
vanwege de ecologische (verbindings-)functie van dit gebied, gerelateerd aan het 
Driebondsbos. Ik hoop van harte dat deze woonvlek niet meer terugkomt in de 
voorkeursvariant van april aanstaande. 

In het wensbeeld blijft het Driebondsbos groen en is er langs het Eemskanaal ruimte 
voor een doorlopende groenverbinding. De P+R Meerstad functioneert goed en blijft 
ook in de toekomst. We zien kansen hier functies te stapelen en zo een entree naar 
Meerstad te maken. Of dat gaat gebeuren en hoe, zal blijken bij de verdere 
uitwerking. Ook hier betrekken we omwonenden weer actief bij.  

195 mrt-22 Algemeen Er is op de site geen PDF te vinden met de resultaten van de derde werksessie. Hoe 
kan ik hier nu op reageren?  

Op de pagina Naslag kunt u de resultaten van de derde werksessie vinden. Op deze 
pagina zijn ook de eerdere werksessies terug te vinden. 

215 apr-22 Algemeen Ik was na de eerste werksessie verrast hoe goed dit digitaal werkte. Na het plenaire 
deel werkte het heel goed in de groepjes doordat er een gespreksleider en een 
schetsende notulist aanwezig was. In de tweede werksessie was dat helaas niet zo. 
Doordat de gespreksleider ook moest notuleren, kwam het gesprek niet goed op 
gang en was het rommelig. Graag de volgende sessie (ook als het fysiek is) met per 
groepje een schetsende notulist en gespreksleider. 

Bedankt voor uw tip. De derde werksessie organiseerden we fysiek en hebben we in 
kleine groepjes rondom kaarten het gesprek gevoerd. Iedereen kon zelf aan de kaart 
opmerkingen toevoegen. 

221 apr-22 Algemeen Niet alle referentiebeelden zijn even duidelijk. Om een beeld te krijgen van hoe een gebied eruit kan komen te zien en wat de sfeer 
in dat betreffende gebied kan worden zijn referentiebeelden toegevoegd aan de 
presentatie. Het is geen exacte weergave van hoe het eruit komt te zien. 

222 apr-22 Algemeen Op de kaart ontbreken de kerk van Engelbert en het Natuurbad als bestemming Bedankt voor uw opmerking, de kerk en het natuurbad zijn op het wensbeeld 
weergegeven met een symbool (als bestemming of kerk/cultuurhuis). 
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242 apr-22 Algemeen Ik zou graag nog meedoen bij de inspraakbijeenkomsten. Is dat nog mogelijk? De werksessies met inwoners zijn inmiddels allemaal geweest. Op onze website 
meerstad.eu/toekomst kunt u alle informatie terug vinden. U kunt via het formulier op 
de website ook uw opmerkingen aan ons kenbaar maken zodat we die nog kunnen 
meenemen in het proces. Mocht u nog opmerkingen voor ons hebben dan horen we 
die nog graag van u zodat we die nog kunnen meenemen. 
Voor het vervolg zullen we omwonenden weer actief uitnodigen. Dan bent u ook van 
harte welkom.  

244 apr-22 Algemeen Wij zijn niet op de hoogte gebracht van sessies over ontwikkeling van het gebied. Nu 
lijken er verschillende ontwikkelingen besproken te zijn. De laatste masterplankaart 
is heel anders dan de tekeningen die opgenomen zijn in sessie van dec. 2021. We 
willen graag weten waar aan wordt gewerkt, en willen graag inspraak hebben, 
aangezien dit ons directe uitzicht betreft.  

In oktober afgelopen jaar hebben we een speciale editie van de Meerstad Krant 
verspreid onder alle inwoners van het plangebied Meerstad. In de krant stond een 
eerste aankondiging voor de startbijeenkomsten waar iedereen welkom was. 
Sindsdien hebben we alle inwoners ook met een aantal kaarten geïnformeerd. 
 
Omdat de werksessies een maximaal aantal deelnemers hadden en we graag 
iedereen de kans wilden geven om te reageren, stond op onze website een formulier 
om opmerkingen met ons te delen. Ook via de speciale toekomst nieuwsbrief op 
onze website meerstad.eu/toekomst bleef iedereen op de hoogte.  
Bij Bureau Meerstad staat ook de deur altijd open voor een persoonlijk gesprek.  

260 apr-22 Algemeen Ik hoop dat er heel erg stapsgewijs wordt gewerkt om de plannen uit te voeren. De 
toestand in de wereld is onzekerder dan ooit. Problemen met stikstof, tekort aan 
grondstoffen, pfas, energietransitie, inflatie kunnen er stuk voor stuk voor zorgen dat 
plannen domweg niet uitgevoerd kunnen worden. Daarbij kan het voedselprobleem 
nog wel eens groter worden dan het gebrek aan woonruimte en is alle beschikbare 
land nodig voor voedselproductie. Het landschap kan niet voor zichzelf opkomen 
jammer genoeg, die taak is aan ons. En een eenmaal opengescheurd landschap 
zoals dat er nu bij ligt tussen Middelbert en Groningen wordt nooit meer zoals het 
was... 

Onderdeel van de Agenda voor de Toekomst is een fasering. De ontwikkeling van de 
nieuwe woongebieden, het groen, het water en de wegen is afhankelijk van een 
aantal factoren. Meer hierover kunt u lezen in hoofdstuk 6/2 van de Agenda voor de 
Toekomst. In het document wordt ook aandacht besteed aan “nieuwe” onderwerpen; 
onderwerpen die in 2005 nog niet actueel waren maar nu wel. Zoals bijvoorbeeld 
energie en klimaatverandering (zie ook hoofdstuk 4.8 van de Agenda voor de 
Toekomst).  
Naast dat we met inwoners spreken, spreken we ook met belangenorganisaties 
zoals verschillende natuur en landbouw organisaties. We hebben hiervoor een 
speciale overlegtafel opgericht waaraan diverse natuurorganisaties aansluiten maar 
ook de landbouwbouworganisatie. De verslagen van deze overleggen kunt u 
teruglezen op de pagina Naslag op de website meerstad.eu/toekomst  

265 apr-22 Algemeen Hoe gaat het vervolg van het proces? Zijn de drie sessies voldoende gebleken? 
Mijns inziens zijn er nog een aantal losse eindjes, waarvoor een extra sessie op zijn 
plek is. 
Wordt het uiteindelijke plan voor de actualisatie nog gepresenteerd? Dat lijkt me een 
mooie afsluiting van het gehele traject. 

Op 25 mei hebben we het wensbeeld gepresenteerd aan alle bewoners. We hebben 
alle inwoners van het plangebied Meerstad hiervoor een uitnodigingskaart gestuurd. 
De Agenda voor de Toekomst met het wensbeeld worden nu ter besluitvorming 
aangeboden aan het college en de raad. 
Er zijn zeker nog losse eindjes, die komen bij de verdere uitwerking van 
deelgebieden aan bod.  

271 mei-22 Algemeen Wij kunnen helaas niet aanwezig zijn op 25 mei, maar willen graag 
meepraten/denken. Als daar mensen voor gezocht worden horen we het graag. Mooi 
dat dit optie is! 

De bijeenkomst op 25 mei was ook live te volgen en na afloop terug te kijken op 
onze website. Mocht u naar aanleiding daarvan nog opmerkingen en/of vragen 
hebben horen we die graag. Wanneer we aan de slag gaan met de uitwerking in 
meer details van de gebieden worden de direct omwonenden en andere 
belanghebbenden weer betrokken. Afhankelijk van waar u woont ontvangt u hierover 
van ons bericht.  

272 mei-22 Algemeen De gemeente Groningen zou voordat jullie bij ons als finale presentatie ook hun 
zegje doen. Wat is dat zegje (op papier graag!) nu geweest? 

De gemeente Groningen heeft informatie geleverd die we (Bureau Meerstad) als 
input hebben gebruikt en verwerkt in de Agenda voor de Toekomst en het 
wensbeeld. Net zoals we dat met de input vanuit inwoners en belangenverenigingen 
hebben gedaan. We hebben hiervoor met diverse mensen gesproken binnen de 
gemeente Groningen. Het ging daarbij voornamelijk om de toets of al het geldende 
gemeentelijk beleid goed is meegenomen in de Agenda voor de Toekomst.  
 
Nadat we de uitkomsten aan alle inwoners hebben gepresenteerd wordt de Agenda 
voor de Toekomst inclusief het wensbeeld aangeboden aan het college van 
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burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen en de gemeente Midden-
Groningen.  

273 mei-22 Algemeen Als deelnemer aan de werksessies hadden jullie toch al mijn gegevens?? Waarom 
moet ik dan nu weer alles invullen?  

Naast de deelnemers van de werksessies, zijn alle inwoners in het plangebied 
Meerstad uitgenodigd voor de bijeenkomst op 25 mei. Daarom vroegen we iedereen 
om zich aan te melden. Omdat er twee verschillende mogelijkheden zijn kon u zelf 
kiezen welk tijdstip u het beste schikte.  

297 mei-22 Algemeen Masterplan = grote lijnen = omgevingsplan?  
Detaillering volgt later, via stedenbouwkundige plannen?  
Wat verandert er in de mogelijkheden tot inspraak over stedenbouwkundige plannen 
na invoering van de nieuwe Omgevingsweg? 

De Agenda voor de Toekomst is een plan op hoofdlijnen. Op het bijbehorende 
wensbeeld is in grote lijnen weergegeven hoe het plangebied Meerstad er in de 
toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet in detail, maar grofmazig uitgewerkt. 
De kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt. 
 
Een eerste vervolgstap is de Agenda voor de Toekomst omzetten naar een 
omgevingsvisie voor het hele plangebied. Hierbij geldt ook een formele 
inspraakperiode. Deze omgevingsvisie vormt het kader voor de uitwerking in 
bestemmingsplannen (na de invoering van de omgevingswet omgevingsplannen).  
 
Om zo efficiënt mogelijk te zijn starten we naast het opstellen van de 
omgevingsvisie, alvast met het opstellen van stedenbouwkundig plannen voor 
diverse deelgebieden. Bij het opstellen van deze plannen betrekken we ook 
inwoners en andere belanghebbenden. Ook hierbij is er formele inspraak.  
  
Zowel de omgevingsvisie als stedenbouwkundige plannen worden door de 
gemeenteraad vastgesteld. Voor meer informatie over de vervolgstappen en 
inspraakmomenten zie hoofdstuk 6.3 van de Agenda voor de Toekomst. Hier staat 
dit schematisch uitgelegd.  

300 mei-22 Algemeen Eerst infrastructuur neerleggen, daarna pas huizen bouwen Bedankt voor uw opmerking, in hoofdstuk 6.2 van de Agenda voor de Toekomst 
leggen we uit over de fasering van de ontwikkelingen en de principes die hierbij 
leidend zijn.   

304 mei-22 Algemeen Ook een enquête voor jeugd die in Harkstede wil blijven (18-25 jaar). Bedankt voor suggestie, deze nemen we mee in het vervolgproces.  

266 apr-22 Eemskanaalzone Hoe gaat het nu verder met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone? Ik ben er een 
voorstander van dat deze uitwerking gedaan wordt door West 8. Op deze manier zal 
het vertrekpunt voor de nieuwe wijk het landschap zijn en dat zou de basis van de 
kwaliteit van de wijk moeten zijn. 

Bij de Agenda voor de Toekomst zit een fasering (hoofdstuk 6.2) waarin is 
aangegeven welke gebieden we als eerste in meer detail gaan uitwerken. Bij de 
uitwerking van de deelgebieden worden direct omwonenden en andere 
belanghebbenden betrokken.  

128 jan-22 Grunopark/De 
Wierden 

In welke deelgroep/ forum wordt planvorming over Grunopark/De Wierden verder 
toegelicht? En waar wordt het besloten? 

In beide werksessies komt de kaart van het gehele plangebied terug. Hierin is ook 
Grunopark/De Wierden opgenomen.  
Het besluit -het vaststellen van een geactualiseerd masterplan (Agenda voor de 
Toekomst)- ligt bij het college en de raad van de gemeente Groningen. 

 
 
Algemeen 
 

# Datum Locatie Vraag/Reactie Reactierapport Antwoord Reactierapport 

115 jan-22 Algemeen Vooral denken aan veel groen, rustige woonplekken met weinig verkeer. Liever veel 
voet- en fietspaden. Zoveel mogelijk naar 30 km per uur voor auto’s en 15 km bij 
hofjes etc. Ook de Vossenburglaan die door de hele wijk loop, 30 km.  
Richten op rust groen en water. Ook kleinere woningen voor 1-2 
persoonshuishoudens, en appartementen voor ouderen. Meer diversiteit, voor 
meerdere doelgroepen. Kleine flexibele woningen voor kleine gezinnen. Voorbeeld, 

Bedankt voor uw opmerkingen. We hebben deze genoteerd en nemen deze mee in 
het vervolgproces.  
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Klaverveld in Meppel. Flexibel wonen voor jong en oud, woning en woonomgeving 
kunnen aanpassen. 

126 jan-22 Algemeen Hier even enkele onderwerpen ter inspiratie: samenlevingsopbouw, inclusieve steden 
waar lage en middeninkomens in staat zijn om een woning te kopen 

Bedankt voor het delen van de onderwerpen. Onderdeel van de actualisatie van het 
Masterplan Meerstad is diversiteit in het woningaanbod. Dus het aanbieden van 
verschillende type woningen voor alle doelgroepen. 

157 feb-22 Algemeen Hier enkele ideeën en suggesties ter inspiratie: CO2 negatief bouwen, betrekken 
werkgroep toegankelijkheid, betrekken diverse groep mensen (leeftijd, culturele 
achtergrond, gender, seksuele voorkeur, inkomen, talent en beperking), inclusief 
onderwijs, inclusieve samenleving, ontmoetingsplekken, aandacht voor zichtbaarheid 
van maan en sterren. 
Mijns inziens is het voor onze omgeving een meerwaarde om een plek te hebben 
voor alle nieuwkomers van allerlei culturen om samen te komen voor een kop koffie 
en kleine boodschapjes te kunnen halen. 

Bedankt voor het delen van de ideeën en opmerkingen. Deze nemen we mee in het 
vervolgproces. Inclusiviteit, diversiteit en ontmoeting zijn centrale thema’s bij de 
ontwikkeling van Meerstad. 

209 mrt-22 Algemeen Masterplan omzetten in een 3-G-plan: Geen Gekneuter Groningen met inschakelen 
van NCG. Woon-, Groen- Recreatie- en Integratie Boeren(natuur)beheer onder 
uitdrukkelijke voorwaarde (met kunstwerken e.d.) rekening houdend met 
hoogteverschil VERBINDEN Woldmeer, Borgmeren, Foxholstermeer én 
Zuidlaardermeer. Meer wonen, meer groen, meer meer (!) en vooral minder 
gekneuter..... kortom 3G met 3G garantie (Geen Gekneuter Garantie). 

Samen maken we een beter plan voor de toekomst. We hebben uw opmerking 
genoteerd zodat we deze kunnen meenemen in het vervolgproces. 

210 mrt-22 Algemeen Schitterende plannen, complimenten! Echter ontdek ik nog geen visie op de donkerte 
wat een prachtige kwaliteit is / zou moeten zijn in Meerstad. De armaturen van de 
straatverlichting an sich doen hier (mits dimbaar en delen van de nacht uit!) wel recht 
aan denk ik. Het aantal lantaarnpalen is echter veel te hoog en zonder visie neergezet 
lijkt het (zie ook nieuwe verbindingsweg). Is er een visie op de donkerte en 
verlichting? 

Bedankt voor het compliment. We hebben uw opmerking over donkerte en verlichting 
genoteerd zodat we deze kunnen meenemen in het vervolgproces. 

253 apr-22 Algemeen Er is aldoor gesteld dat Meerstad voor 1/3 water, 1/3 groen en 1/3 huizen moest zijn. 
Op het kaartje met schets van het gebied vind ik dit niet terug, het water overheerst. 
Of wordt het hele gebied tot aan de A7 tot Meerstad gerekend? 

In het masterplan uit 2005 werd inderdaad gesproken over 1/3 water, 1/3 groen en 
1/3 woningen en voorzieningen. Er zijn nu nieuwe vraagstukken bijgekomen die er in 
2005 nog niet waren, bijvoorbeeld voor energie. Energie is toegevoegd als kleur. We 
spreken daarom nu vaker over kwarten. Het plangebied Meerstad is ongeveer 2.500 
hectare en loopt vanaf de A7 via het Eemskanaal richting Lageland en via Harkstede 
terug naar de A7. 
In hoofdstuk 5 is een barcode opgenomen die componenten laat zien hoe het 
plangebied is opgedeeld. We maken in het hoofdstuk een vergelijking tussen 2005 en 
2022. 

294 mei-22 Algemeen Ik wil graag weten wat er achter ons huis gebeurd. Op het wensbeeld is in grote lijnen weergegeven hoe het plangebied Meerstad er in 
de toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet in detail uitgewerkt, maar de kaart 
laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt. Op dit moment weten we nog niet hoe 
het gebied achter uw woning er precies uit komt te zien. De uitwerking van de 
gebieden gebeurt op basis van de Agenda voor de Toekomst. Er zijn nu nog geen 
definitieve plannen beschikbaar voor deelgebieden. 

309 mei-22 Algemeen Kan ik de tekening van de toekomstvisie gemaild te krijgen met een topografische 
ondergrond? (inclusief straatnamen etc.). 

In het wensbeeld is in grote lijnen weergegeven hoe het plangebied Meerstad er in de 
toekomst uit kan komen te zien. Het is nog niet in detail, maar grofmazig uitgewerkt. 
De kaart laat in vlekken zien wat waar ongeveer komt. We hebben daarom geen 
wensbeeld met daarop straatnamen zichtbaar of met een andere topografische 
ondergrond. 

135 jan-22 Bedrijvenpark Wat wordt precies bedoeld met werkgebieden? Bedrijventerrein? Mix wonen/werken? 
Of nog iets anders? 

Met werkgebieden (de oranje delen op de tekening) wordt bedoeld werkgelegenheid 
in de vorm van bijvoorbeeld een bedrijvenpark. Hoe dit bedrijvenpark er exact uit komt 
te zien en of dit wonen en werken combineert, is nog niet bekend. Tijdens de tweede 
werksessie hebben we in de groepjes ook gesproken over het meegeven van een 
thema aan het deel bedrijvenpark wat nu bij afslag Westerbroek is getekend.  
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223 apr-22 Bedrijvenpark Het innovatieve karakter van bedrijvenpark Westerbroek spreekt me erg aan. Geen 
stenige omgeving met anonieme dozen. 

Bedankt voor uw opmerking, fijn dat het u aanspreekt. 

262 apr-22 M.E.eo Ik begrijp dat er behoefte is aan een bedrijvenpark. Laat het echter niet het karakter 
zijn van de huidige bedrijventerreinen tussen stad en Meerstad, want die zijn 
bedroevend. Denk aan gebrek aan groen, lelijke straatprofielen (de Olgerweg aan de 
westzijde van de ring is in mijn optiek 1 van de lelijkste straten van Groningen), 
verkeersonveiligheid etc. 

Het bedrijvenpark is één van de onderwerpen die is besproken tijdens de tweede 
werksessie. We hebben toen gesproken over het meegeven van een thema aan het 
bedrijvenpark. Er zijn toen ook sfeerbeelden getoond van het bedrijvenpark. Deze 
kunt u op dia 13 tot en met 16 terugvinden in de presentatie van werksessie 2 op de 
website meerstad.eu/toekomst, pagina Naslag. 

118 jan-22 Grunopark/De 
Wierden 

Toekomstplannen Grunopark. In februari 2022 is bekend geworden dat de gemeente het Grunopark heeft 
aangekocht. Het kan daarmee ontwikkeld worden als nieuw woongebied. In het 
wensbeeld is de toekomstige inrichting op hoofdlijnen getekend.  

186 mrt-22 Grunopark/De 
Wierden 

Heeft u een maquette of voorbeeld van hoe De Wierden en Grunopark er globaal uit 
gaan zien?  

Op dit moment is er nog geen definitief plan of maquette beschikbaar voor het 
Grunopark/De Wierden. Het idee is om een levendig ‘waterstadje’ te realiseren met 
een jachthaven en allerlei voorzieningen. Een plek waarbij mogelijkheden zijn voor 
wonen, werken en recreëren. De plannen worden in samenspraak met de omgeving 
uitgewerkt. Op onze website meerstad.eu/toekomst zijn, op de pagina Naslag de 
presentaties terug te vinden van de werksessies met inwoners. Hierin zijn ook 
sfeerbeelden opgenomen van hoe het er mogelijk uit kan komen te zien.  

110 jan-22 Harkstede Ik hoop dat de nieuwe wijk (Nieuw Harkstede) tegen Harkstede aan wordt gebouwd 
en dat er een nieuw gelegen winkelcentrum komt met een kanaaltje tussen het 
Woldmeer en de Borgmeren. Ik wil wel graag dat het dorp Harkstede lijkt op het dorp 
Nieuw Harkstede. Bijvoorbeeld met de bruggen die al in Harkstede bestaan. Ook 
dezelfde bruggen bouwen in Nieuw Harkstede. 

Bedankt voor het delen van uw idee. De gemeente Midden-Groningen gaat aan de 
slag met een actualisatie van de structuurvisie Harkstede en daar hoort ook het 
nieuwe centrum bij.  

258 apr-22 Harkstede Het geheel doet nogal rommelig aan met her en der gebiedjes met huizen. Waarom 
niet gekozen voor concentratie van huizen dichter naar de stad? Tenslotte is het een 
uitbreiding van de stad Groningen en niet van Harkstede. Het gebied naar Lageland 
toe zou dan een natuurlijke en recreatieve (fiets/wandel) kunnen krijgen en sluit dan 
ook mooi aan op het Roegwold. Als voorbeeld bv. hoe dit bij Noorddijk is gedaan. Het 
dorp zelf is onaangetast, aan de ene kant wonen aan de andere kant oude en nieuwe 
natuur. 

Ten opzicht van 2005 is er juist gekozen voor een clustering van woningen in vier 
gebieden. In 2005 stonden in het gehele gebied overal woningen getekend. We 
hebben ervoor gekozen om niet meer overal in het gebied woningen en voorzieningen 
te tekenen maar deze juist te clusteren. De vier gebieden waar we denken aan die 
clustering zijn: huidig Meerstad, vanaf de A7 langs het Eemskanaal, bij Grunopark/De 
Wierden en ten noorden van Harkstede. Het idee is dat elk gebied zijn eigen karakter 
krijgt, waarbij we goed kijken naar de bestaande omgeving. Door de clustering is er 
ook meer ruimte ontstaan voor groen. Deze woongebieden onderscheiden zich ook 
mooi van andere woongebieden die in en nabij de stad worden ontwikkeld.  
 
Meerstad is niet alleen een uitbreiding van Groningen. Ook Harkstede en haar 
bewoners kunnen profiteren. Een van de dingen die we regelmatig horen van 
bewoners uit Harkstede en Scharmer als wens is de behoefte aan betaalbare 
woningen voor starters en senioren. Verder willen veel bewoners graag een echt 
centrum. Dat zijn dingen die we meenemen in het (vervolg)proces. We hebben 
hierover ook veel contact met de gemeente Midden-Groningen en werken we daarin 
samen.  

305 mei-22 Harkstede Ik heb begrepen dat de uitkomsten van de enquête er op wezen dat inwoners van 
Harkstede eigen identiteit/karakter willen behouden + groenstrook. Wanneer ik dit 
plan goed begrijp wordt Harkstede ongeveer een keer zo groot en grenst dit aan 
elkaar/Hoe valt dit met elkaar te rijmen? Het project heet toch meer STAD en niet 
meer Harkstede? 

De enquête, gehouden door Dorpsbelangen Harkstede, heeft veel waardevolle 
informatie opgeleverd. Uit de uitkomsten blijkt dat bewoners graag een groenstrook 
willen hebben tussen de bestaande woningen en de nieuwe woningen, maar ook dat 
bewoners graag één dorp willen.  
 
Nadat het definitieve wensbeeld is vastgesteld, gaan we per gebied een uitwerking 
maken van de plannen met daarin meer details. Dan kijken we ook naar de 
bestaande bebouwing en hoe die zo mooi en goed mogelijk ingepast kan worden. 

170 feb-22 Hoofdweg Hier wat historische informatie over de Borgsloot bij het bruggetje naar het 
Engelenmeerpad (Bron: Historische vereniging van Harkstede) 
De Borgsloot is belangrijker dan hij er uit ziet. De grens tussen 2 bisdommen, twee 

Bedankt voor de historische informatie over de Borgsloot en het bruggetje naar het 
Engelenmeerpad. 



 

201 

landstreken Fivelingo en Goorecht, en de dorpen Harkstede-Scharmer en Middelbert-
Engelbert-Westerbroek. Het was een onderstroom van het riviertje dat verder stroomt 
naar Garmerwolde en Thesinge, ik dacht de Ol Moar. Het water in Middelbert en de 
buren ging naar de Hunze, het water aan de Harksteder kant naar de Fivel, dus 
vroeger ook nog een waterscheiding. Later gekanaliseerd. Bij het bruggetje van het 
Engelenmeerpad over de Borgsloot was een sluis en als zodanig soms een haven 
voor wachtende boten, ook als overslag voor bv turf. Maar de vrachtauto... 
Er was ook een watertol op de Borgsloot. De Borgsloot, die eerst uitkwam op het Ol 
Moar, later op het Damsterdiep en werd na de aanleg van het Eemskanaal (1880) 
omgeleid naar het Slochterdiep. Borgsloot is nu belangrijk voor de waterafvoer van 
het gemaal De Borg. In de vijftiger jaren was er nog scheepvaart maar toen werd de 
sluis gedempt en kon je niet meer naar de haven in Engelbert, naast de kerk van 
Engelbert, nu een parkeerplaats en Engelenmeerpad. Wel vond er toen nog vervoer 
van aardappelen en kunstmest plaats naar boeren en fabriek. Maar ja, die vrachtauto 
alweer. 
Er was toen tegenover het bruggetje een café dat komend vanaf Harkstede “de 
Morgenster” heette en vanaf Ruischerbrug “De Maan“ heette. Daarop stond het 
volgende gedichtje. 
Is de reis u al te ver 
rust dan in de Morgenster. 
Zijt gij moe van 't gaan 
rust dan in de halve maan. 

53 nov-21 Meerstad Sommige wijken zijn "af" en de rol die Meerstad dan nog heeft is niet duidelijk voor de 
Meerstadjers. Kunt u dit verder uitleggen hoe Bureau Meerstad en Gemeente zich 
verhouden? 

Bureau Meerstad BV heeft van de gemeente Groningen opdracht gekregen om het 
plangebied Meerstad te ontwikkelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 
gemeente Groningen. Ook de gemeente Midden-Groningen is betrokken bij de 
uitwerking van het plangebied grenzend aan Harkstede, Scharmer en Lageland. Op 
het moment dat een gedeelte van de wijk “af” is wordt het beheer van de openbare 
ruimtes overgedragen naar de gemeente Groningen. Ook voor andere vragen die 
bewoners hebben kunnen zij contact opnemen met de Gemeente Groningen. Op 
deze website kunt u hier meer over lezen: https://www.meerstad.eu/bewoners/ 

250 apr-22 Meerstad Graag zouden wij tijdig op de hoogte gebracht willen worden wanneer er nieuwe 
kavels in de verkoop gaan daar waar wij tot nu toe keer op keer de boot missen. 
Wij begrepen dat de nieuwsbrief hierin belangrijk is aan te vragen in de gehele 
procedure.  

Het actuele aanbod van Meerstad staat op onze website www.meerstad.eu.  
Inschrijven voor onze nieuwsbrief is inderdaad handig. Op die manier blijft u altijd op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

36 nov-21 M.E.eo Kan de glasbak en de kledingcontainer verplaatst worden naar een centrale plek? Bureau Meerstad is geen eigenaar van de glasbak en kledingcontainer. U kunt uw 
verzoek indienen bij de Gemeente Groningen. 

121 jan-22 M.E.eo De rapportage A7 corridor is afgelopen week gepubliceerd. Hier staan veel nieuwe 
zaken in voor het gebied Meerstad. Hoe staat dit in verhouding tot de actualisatie van 
het masterplan? Ik vind het nogal verwarrend, omdat we nu nog in de fase van 
planvorming zitten en in de rapportage A7 corridor lijken meerdere plannen al te zijn 
gesmeed.  

De rapportage A7 corridor is een ruimtelijke verkenning gemaakt op verzoek van de 
gemeente Groningen en de gemeente Midden-Groningen. Bij de totstandkoming van 
de Agenda voor de Toekomst hebben we deze ruimtelijke verkenning als input 
gebruikt. Zo is in het wensbeeld de vaarverbinding tussen Woldmeer en het 
Zuidlaardermeer ruimtelijk mogelijk gemaakt. Uitwerking van en besluitvorming over 
deze vaarverbinding moet nog plaatsvinden. 
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5.2 Belangenverenigingen en werkgroepen 
Hieronder een overzicht van de ontvangen reacties van belangenverenigingen en werkgroepen actief in 
plangebied Meerstad. De ontvangen reacties staan gesorteerd op datum van ontvangst, waarbij de 
eerst ontvangen reactie als eerste is opgenomen.  
 

Reactie Belangenvereniging MEER-dorpen op 6 februari 2022 
 
Datum: 6-2-2022 
Aan: Bureau Meerstad 
Van: Belangenvereniging MEER-dorpen 
Betreft: Reactie op 2e werksessie en antwoorden op verzoek om bijzondere zichten/plekken/routes te 
delen  
 
Bijzondere zichten/plekken/routes  
In 2020 is het onderzoek van Typisch Gronings gehouden, over en door de MEER-dorpers. Dit ter 
voorbereiding op de Dorpsvisie MEER-dorpen die inmiddels gereed is. In dit onderzoek zijn precies 
dezelfde vragen gesteld. Zie dus dit rapport voor de uitkomsten: 
https://www.meerdorpen.info/actueel/111-rapportage-typisch-gronings 
Als jullie hier meer achtergrondinfo over willen, dan even mailen met Fokke de Kok. Die zit namens het 
bestuur in de werkgroep Dorpsvisie. 
 
Monumentale, karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen 
Andere notitie is: Ontwerp Bestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. Dit zal in 2022 definitief 
worden. Link: 'Gebouwd Erfgoed Groningen. 
Hierin staat een lijst met karakteristieke en beeldondersteunende gebouwen in de gemeente Groningen, 
dus ook de MEER-dorpen. 
Met dit overzicht zie je dat vele panden in onze dorpen als karakteristiek of beeldondersteunend worden 
gekenmerkt. 
En dan is er ook nog een lijst van gebouwen met monumentenstatus. Daar hebben we niet direct een 
link van, maar die weten jullie vast makkelijk te verkrijgen. 
 
Mogelijkheden voor ommetjes 
We sturen een kaart mee waarin (mogelijke) ommetjes staan ingetekend. Naast het ommetje Meerstad 
kan vaak langs slootranden gewandeld. Dit is echter niet bij iedereen bekend. En soms moet er een hek 
of klein obstakel verwijderd om de route te openen. Langs de Molensloot zou een gecombineerd 
wandel/fietspad kunnen worden gerealiseerd. De andere opties zijn alleen geschikt om er te wandelen. 
 
Toezegging extra wandelverbinding die nog niet is gerealiseerd 
Via een oud bestuurslid van de Belangenvereniging begrepen we dat er bij de besluitvorming over de 
Kuilweg toentertijd door Bureau Meerstad een extra wandelverbinding is toegezegd daar in de buurt, 
alleen die is er nooit gekomen. Had te maken met compensatie voor de omwonenden voor het 
verdwijnen van het fietspad waar nu de Kuilweg is. Met een kleine toevoeging zou een nieuw rondje 
worden gecreëerd.  
Betreft wandelpad tussen Engelberterweg en Borgsloot, ter hoogte van Kuil banden. De blauwe lijn. Met 
deze toevoeging kun je makkelijk een nieuw rondje maken. 
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Reactie Belangenvereniging op 2e werksessie 
 
Opmerkingen over organisatie 2e werksessie:  

- Vooraf is weer een filmpje van Martin Biewenga gedeeld waar diverse kaarten werden getoond, 
deze werden toegelicht en met te bespreken onderwerpen. 
Graag de volgende keer ook de kaarten vooraf apart als document sturen. Nu moesten we de 
video steeds stilzetten om de kaarten goed te bestuderen 

- Tijdens de sessie werden we na een algemene toelichting weer in groepjes verdeeld. Bureau 
Meerstad had deze sessie gekozen voor 1 gespreksleider per groep die ook nog moest 
notuleren. Wij zijn van mening dat dit door twee personen had moeten worden gedaan. Nu is 
het verslag afhankelijk van wat die ene persoon opschrijft terwijl tegelijkertijd de discussie moet 
worden geleid. En omdat de kaarten deze keer veel meer detail vertoonden dan tijdens de 
eerste sessie, was er veel op te merken. 

- Graag bij de volgende sessie de kaarten realistischer tekenen. Details zijn van groot belang 
voor de bewoners van dit gebied, en uit deze kaarten is niet altijd voldoende duidelijk op te 
maken waar de bouwvlekken en natuurelementen zich bevinden en hoe groot ze zijn. Beter nog 
zou het zijn om ook satellietfoto’s te gebruiken naast de kaarten zodat de schaal en lay-out van 
de plannen duidelijk wordt. 

- Over 1 gespreksleider (Peter) hebben wij negatieve berichten gehoord. Hij was niet goed 
voorbereid, maakte geen aantekeningen, kon geen kaarten laten zien. Dat hebben uiteindelijk 
deelnemers van die groep overgenomen. Met daardoor een warrige discussie met veel irritatie. 

- Wat is de status van het rapport over de A7-corridor? In hoeverre wordt het hierin voorgestelde 
meegenomen in de plannen?  

- We eindigen positief: er was deze keer voldoende tijd voor iedereen om vragen te stellen en 
opmerkingen te maken.  

 
Opmerkingen over de ingetekende plannen: 
Zoals gezegd waren de kaarten met de ingetekende plannen nu al veel concreter en daarom was er 
veel op te merken.  
 

- Woningen 
 Gekozen is voor vier grotere woongebieden: EKZ, Meerstad, Gruno/de Wierden en 

Harkstede Noord. Wij vinden het positief dat het lint zo grotendeels vrij blijft van 
nieuwbouw. 

 Langs de linten zijn kleine plukjes huizen ingetekend. Wij zijn benieuwd aan wat voor 
woningen en hoeveel huizen wordt gedacht. Hier kregen wij tijdens de werksessie geen 
antwoord op. Onze aandachtspunten: aan het lint is ruimte voor toevoeging van een 
beperkt aantal woningen, maar niet voor hele groepen, handhaaf het principe van 
ritssluiting (plaats ze om en om langs het lint zodat iedere woning afzonderlijk vrij 
uitzicht behoudt. Er is behoefte aan meer woningen voor jongeren en senioren. 

 Ook aan de Engelberterweg zijn plukjes nieuwbouw ingetekend. Deze woningen vallen 
binnen het gebied dat mogelijk overlast van de geplande windturbines zal krijgen. Dit 
maakt de woningen daar minder aantrekkelijk. 
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 In het gebied van het Skillspark staan woningen ingetekend. Wij pleiten er voor deze 
plek voor zo natuurlijk mogelijk te houden, zodat er een groene verbinding van 
Driebondsbos tot Hunzezone blijft. 

 Behoudt voldoende ruimte tussen nieuwbouw en het lint.  
 Houdt ruimte tussen nieuwbouw en kerkepaden 
 Maak zorgvuldige overgangen tussen bebouwing en groen 

- Bedrijventerreinen 
 Ingetekend zijn twee bedrijventerreinen, voor het MKB, geen grote hallen, in groene 

omgeving, voor bedrijven met duurzame innovatie/groen label/ zonnepanelen op het 
dak en liefst ook nog groene daken.  
Over deze uitgangspunten zijn wij positief. Gelukkig is niet gekozen voor zwarte dozen 
omringd door asfalt zoals in Eemspoort. Wel vragen wij ons af of het zal lukken 
bedrijven daadwerkelijk te verplichten tot zonnepanelen en groene daken. Op dit 
moment lukt dit bij bijv. Eemspoort niet. Vanaf 2022 heeft de gemeente Groningen de 
mogelijkheid om nieuwe bedrijfsgebouwen zonnepanelen op te leggen, maar gaat dit 
ook echt gebeuren? Wat als dit voor een bedrijf reden is om het buiten de gemeente 
Groningen te zoeken, waar dit niet verplicht is? Wij hopen dat jullie wegen vinden om 
dit daadwerkelijk als verplichte voorwaarden op te leggen.  

 Langs de Meerstadlaan is een rand met bedrijven ingetekend. In eerdere plannen is 
bewust gekozen voor woningen langs deze weg, om deze weg sociaal veilig te maken. 
Bedrijven zijn ’s avonds vaak dicht wat de weg sociaal minder veilig maakt.  

 In het plan voor een bedrijventerrein bij afslag Westerbroek ligt nog het laatste 
productiebos. Wat gaat hier mee gebeuren? Kappen of houden? 

- Voorzieningen 
Tot nu toe zijn nog geen voorzieningen ingetekend op de kaarten, terwijl deze naar onze 
inschatting veel plek innemen, denk alleen al aan sportvelden, scholen, winkelcentrum met 
parkeergelegenheid. En waar die liggen kunnen geen huizen, water of natuur komen. Daarom 
ons verzoek om dit bij de volgende sessie wel mee te nemen. 

- Groen 
 Allereerst een algemene vraag: Uitgangspunt is 1/3 groen. Hoe moeten wij het 

ingetekende groen interpreteren? Wat is ingepland als natuur, wat ala Meerstadpark, 
enz. Deze vraag komt extra naar boven omdat tijdens de sessie het lichtgroen 
ingetekende gebied als tussenruimte werd gezien waar nog van alles mogelijk was. 

 Hier op aansluitend: vallen sportvelden onder groen of onder bebouwing? Weliswaar is 
het groen, maar helemaal als het kunstgrasvelden betreft kan dit niet echt groen 
genoemd worden. Wij pleiten er voor de sportvelden niet bij het groen mee te rekenen. 

 Wij pleiten voor een substantieel aandeel natuur, via het Meerbos, via de kronkelende 
beek. 

 Woningen of bedrijven in het groen zijn prima en heel fijn voor diegenen die daar 
wonen of werken, echter dit telt voor ons niet mee als natuur en nauwelijks als groen. 

 In de kaarten staat een kronkelende beek getekend met brede oevers en beboste 
randen. Daarnaast zijn enkele percelen bomen ingepland, haaks op de A7. Over het 
idee van zo’n beek zijn wij positief en ook over het volgen van de perceelgrenzen van 
de percelen bos. 
Echter: wij zien hier nauwelijks iets van ons plan voor Meerbos terug. Geen (natuurlijke) 
geluidswal langs de A7 en geen aaneengesloten stukken bos. In de kaarten vormt de 
kronkelende beek de verbinding van de stukken natuur. Echter deze verbinding dient 
wel van enige omvang te zijn wil deze een echte ecologische verbinding zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan de Euvelgunnerweg. 

 Waar mogelijk graag meer ommetjes creëren. Zie onze plattegrond met laagdrempelige 
mogelijkheden (bijlage). 

 Begin zsm met de beplanting (en uiteraard zoveel mogelijk hergebruik), dit heeft 
immers tijd nodig. En daarbij de volgende vraag: hoe ga je dat groen borgen? 

 Mooi dat in de kaart (een deel van) het Gruno Park wordt behouden. Daar zijn veel 
reeën. Zorg dat die in de omgeving kunnen blijven zwerven. 

- Water 
De Middelberterplas heeft een NNN status en de eigenaren willen deze plas en de rand er 
omheen natuurlijk houden. Dit betekent: geen fietspad vlak langs de plas, geen woningen tot 
vlak langs de plas, geen kanoroute/recreatie naar/op de plas.  
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- Wegen 
 De gekozen ontsluitingsroute via de Kuilweg richting Hoofdweg is logisch. Nog mooier 

zou zijn als de ontsluiting meer rechtstreeks vanaf de A7 via een nieuwe afslag zou 
plaatsvinden. 

 Wacht niet te lang met het aanleggen van deze weg vanwege verwachte drukte op de 
omliggende wegen. 

 De infrastructuur is nog heel autogericht. Het OV in Meerstad is nog onder de maat. Dit 
komt niet helemaal overeen met de mobiliteitsvisie. Het Masterplan zou 
toekomstbestendig moeten zijn. In hoeverre worden er alternatieve vormen van vervoer 
onderzocht (hoogwaardig OV)? En zoals reeds bekend: geen ontsluiting vanaf de 
lintwegen.  

 Over de kaart met fietsroutes zijn wij positief. Een rondje om een Woldmeer zou fijn 
zijn. Let wel op afstand van routes tot bijv Middelberterplas. 

 
En verder: 

- Zonnepanelen 
Een gedachte: Is er een mogelijkheid om de geplande omvang van het zonnepark Roodehaan 
af te schalen als er zonnepanelen worden toegepast op woningen en bedrijven. Dan zou er 
weer ruimte vrijkomen voor natuur of wonen. 

- Eigenaarschap 
Er wordt in deze plannen vrij ambitieus omgegaan met de beschikbare ruimte rond de MEER-
dorpen. Een aantal van de ingetekende bouw en natuurvlakken en waterwegen bevinden zich 
op kavels die privaat eigendom zijn. Hoewel er begrip voor is dat dit een visie is, is het gezien 
de beperkte schaal van het plangebied gewenst dat er een realistisch beeld gegeven wordt van 
de mogelijkheden en de locaties van woningen en bedrijven. 

- Procedure van informeren alle MEER-dorpers, inspraak enz. 
 Tijdens de derde werksessie krijgt elke deelnemer weer de gelegenheid om te 

reageren. Hoe gaat het daarna verder? Hoe wordt de voorkeursvariant precies 
vastgesteld? Wie beslissen daarover naast de deelnemers aan de werksessies, de 
tafels met belangenorganisaties en Bureau Meerstad/West8.  

 Volgens de Meerstadkrant wordt deze voorkeursvisie uitgewerkt in een Masterplan 
Meerstad 1.1. Deze wordt aan alle inwoners van het Meerstad-plangebied en aan 
andere betrokkenen gepresenteerd. Is dit alleen een moment van informatie-
overdracht, waarbij deze variant uiteindelijk aan de gemeente wordt geleverd om 
hierover te besluiten met de daarbij horende inspraakronde. Of is hier nog een moment 
van reageren gepland? Immers: uiteindelijk is het een beperkte groep bewoners die 
meedoet aan de sessies. Weliswaar is door jullie een website opgezet waar alle 
informatie op staat en iedereen kan reageren. Maar als je niet meedoet aan de sessies 
zelf dan is dit toch lastig goed te volgen.  
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Bijlage bij reactie Belangenvereniging MEER-dorpen op 6 februari 2022 

 
 
 

Reactie Eigenaren Middelberterplas op 14 februari 2022 
 
Onderwerp: Reactie op werksessie 2 dd. 26 januari '22 
 
Beste medewerker, 
 
Namens de eigenaren van de Middelberterplas wil ik graag nog reageren op de voorstellen die zijn 
gedaan tijdens de tweede werksessie van de Actualisatie Masterplan Meerstad op 26 januari. 
 
De Middelberterplas is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN-gebied). Als eigenaren 
willen we de natuurwaarden behouden en daar waar mogelijk versterken. Zo zijn we in gesprek met 
verschillende partijen voor een mogelijke samenwerking.  
 
In de voorstellen van 26 januari zijn een aantal suggesties gedaan die wat ons betreft niet goed te 
verenigen zijn met de status van kwetsbare natuur. Het gaat om: 
 
- fietspaden aan zowel de noord- als aan de zuidzijde van de Middelberterplas. Het pad aan de 
noordzijde is het historische Kerkepad, nu ook al openbaar toegankelijk voor wandelaars.  
Door ook nog een fietspad aan de zuidzijde te maken, wordt de natuur verstoord. Als referentie hebben 
wij de Piccardthofplas in gedachten. Deze plas is maar op een paar punten toegankelijk en zo wordt de 
rust (geluid en licht) behouden. Dus een fietspad aan de noord- en zuidzijde is niet wenselijk. Wellicht is 
de Molensloot iets verder zuidelijk juist een mooie lijn om een fietspad aan te leggen. Door de oevers 
van de Molensloot flauwer te maken wordt zowel de beleving- als de natuurwaarde versterkt.   
 
- er is een waterverbinding getekend tussen de nieuwe mogelijke beek tussen A7 en de 
Middelberterplas. Deze nieuwe beek vinden we een charmant idee, het kan juist ook weer een ander 
soort natuur toevoegen aan het gebied. Een ecologische verbinding tussen de Middelberterplas en 
deze nieuwe beek kunnen we ons voorstellen, maar een recreatieve route voor bijvoorbeeld kano’s 
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niet.  
 
- de vlek met woonbebouwing van de Eemskanaalzone staat dicht op de plas getekend. Zo wordt 
natuur verstoord door licht en geluid. Graag een bredere buffer tussen de Middelberterplas en de 
bebouwing. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De eigenaren van de Middelberterplas 
 
 

Reactie Belangenvereniging MEER-dorpen op 31 maart 2022 
 
Belangenvereniging MEER-dorpen 
Secretariaat : secretarismeerdorpen@gmail.com 
 
 Groningen, 31-3-2022 
 
Aan: Bureau Meerstad 
 
 
Betreft: Reactie Belangenvereniging MEER-dorpen n.a.v. 3e werksessie actualisatie Masterplan 
  Meerstad 
 
 
Hieronder de reactie van de Belangenvereniging MEER-dorpen naar aanleiding van de derde 
werksessie actualisatie Masterplan Meerstad. 
 
 
Wonen: 
Wij vinden het positief dat in de nieuwste plankaart het karakter van de lintdorpen met woningen langs 
de lintwegen behouden blijft. 
 
Verdichting van de lintbebouwing is ons uitgelegd als: hier en daar een woning langs het lint toevoegen 
daar waar hier ruimte voor is. 1 woning per perceel (evt groepswonen, bijv voor senioren). Rekening 
houdend met ritssluiting (om en om bebouwing) en duidelijke zichtlijnen, zie de Cultuurhistorische 
Analyse Meerdorpen. Dit principe moet echt overeind blijven. Inpassing moet zeer zorgvuldig gebeuren. 
Een beperkte verdichting kunnen we ons voorstellen, maar wees wel kritisch op de precieze locatie en 
de schaalgrootte. Zowel schaal, dus kleinschalig, als architectuur moeten aansluiten bij het dorpse 
karakter. Dit kunnen we ons bij alle linten voorstellen, niet alleen aan het Middelberter lint.  
 
Wij zijn negatief over de woningen die ingetekend zijn in het plangebied Skillspark en P&R. Wij pleiten 
ervoor dit zo natuurlijk mogelijk te houden. 
 
Het versterken van de bestaande linten: 
De linten hebben een sterke eigen identiteit, dus investeer ook in de linten zelf, niet alleen in de nieuwe 
gebieden om ons heen, dit heeft immers meerwaarde voor het gehele gebied. Dit komt ook overeen 
met de ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte'.  
De lintwegen zijn nu vooral gericht op doorstroming van het verkeer, maar door aanpassing van het 
straatprofiel kan het verkeersveiliger worden met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. 
Ook zouden de linten meer vergroend moeten worden (zie ook Groenvisie). En daar waar kan: herstel 
de sloten langs de linten. Ook gunstig voor de klimaatadaptatie. Met deze maatregelen kunnen de linten 
ook ruimte bieden voor sportieve recreatie voor de ruime omgeving, zoals bijvoorbeeld ook de 
Noorddijkerweg nabij Lewenborg/Kardinge dat tegenwoordig doet.  
En uiteraard, zoals we vaker hebben benoemd, geen sloop van de bestaande panden. Een aantal 
panden aan de Middelberterweg zijn in het bezit van de gemeente Groningen. Zorg voor een goede 
bestemming, bijvoorbeeld een stadsboerderij voor de Middelberterweg 6.  
 
 
 
Werken: 
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Wij vinden dat we al voldoende zijn omringd met bedrijventerreinen (Driebond, Eemspoort, Euvelgunne) 
en zien liever helemaal geen bedrijventerreinen in Middelbert en Engelbert. We weten dat Bureau 
Meerstad een taakstelling van 75 ha bruto heeft en het ingetekende bedrijventerrein ten zuiden van de 
Olgerweg lijkt een logische locatie vanwege de bestaande wegen. Het is echter wel heel groot en 
daarmee een forse inbreuk op de dorpen en de groene structuur die wij voor ogen hebben.  
Als het toch doorgaat, zijn we wel positief over het idee om op dit bedrijventerrein alleen innovatieve, 
duurzame, groene bedrijven toe te laten. We zouden graag vernemen hoe dit voornemen geborgd 
wordt.  
Mocht dit bedrijventerrein er komen dan zijn wij van mening dat de ontsluiting voor autoverkeer richting 
de linten moet worden vermeden. Voor fietsen en wandelen is dit wel prima.  
We hebben begrepen dat in het gebied EKZ de bruin gearceerde stukken gecombineerd woon/werken 
zijn. Daar zijn we positief over. 
 
Groen/Natuur: 
De “bosbeek” die parallel aan de A7 is ingetekend met brede oeverranden, bos en fietspad ziet er mooi 
uit op de kaart, maar we zien wel een paar aandachtspunten.  
Aan de ene kant is het een mooie speelse toevoeging. Op de plankaart van de 3e werksessie is deze 
ongeveer even breed ingetekend als het Driebondsbos diep is. Gegeven zo’n breedte voegt zo’n 
natuurstrook echt wat toe. Het spoort ook met ons bosplan: niet alleen bomen, ook water, speels, ook 
struiken, kruidlaag, enzovoort. Qua type bomen geven we nu alvast mee dat hier wat ons betreft 
gekeken moet worden naar wat op die grond het daar goed doet, en liefst van oudsher voorkomt. 
Overweeg aanleg van een bescheiden aarden wal aan de westzijde van deze natuurstrook. Dit om – 
vooral in de winter – zicht op, en geluid van, het industrieterrein te verminderen voor recreanten langs 
de bosbeek. Zie ter inspiratie de situatie in de Hunzezone, ter hoogte van de Verlengde Bremenweg). 
 
We vinden het positief dat de Middelberterplas nu daadwerkelijk natuurlijk wordt aangekleed en haar 
NNN status zo versterkt wordt.  
Positief dat zowel de Middelberterplas als de Engelberterplas níet aansluiten op de bosbeek. Zo 
behouden zij hun waterkwaliteit. 
 
Wij missen nog bos ten zuidoosten van de Engelberterplas. Juist daar wordt de meeste overlast van de 
A7 ervaren, omdat de woningen daar relatief dichter bij de A7 staan. Om compensatie te bieden voor de 
toenemende overlast (A7 + zuidelijke ontsluitingsweg + mogelijk windmolens) vragen wij om realisatie 
van de combinatie van bos + geluidswal tussen Engelberterbad en Borgmeren. Samen met de Bosbeek 
is dit zo een prachtige kans om een ecologische verbindingszone ter creëren van het Driebondsbos via 
de Borgmeren tot aan het Roegwold. Ook de recreatie door huidige en toekomstige bewoners zou hier 
zeer bij gebaar zijn. Hier moeten provinciaal de handen voor op elkaar te krijgen zijn. 
 
Sportvelden: 
Achter de kerk van Middelbert zijn nu 12 à 14 sportvelden ingetekend. Dit is in grootte vergelijkbaar met 
het sportpark Corpus den Hoorn van circa 15 velden. De keuze van deze locatie is erg ongelukkig.  

i. Dit zal gepaard gaan met heel wat verkeersbewegingen. De Meerstadlaan is expres 
ondertunneld om het verkeer op de lintwegen beperkt te houden. Met de locatie van de 
sportvelden hier zou dat meteen teniet worden gedaan. Ontsluiting via de lintdorpen is dan ook 
geen optie. Ontsluiting via de Borgsloot is ook zeer onpraktisch.  

ii. Zo’n groot sportcomplex heeft veel impact op het dorpse en kleinschalige karakter. En dit 
karakter willen we juist graag in stand houden. En de nieuwe wijk Eemskanaalzone heeft al zo’n 
grote impact op het dorpje Middelbert. Een sportpark van zo’n groot formaat heeft een stedelijke 
functie. Plaats dit niet aan of in een van de dorpen/lintwegen.  

iii. De verlichting van het sportpark zal fors van invloed zijn op de ecologie en de ‘nachtbeleving’. 
Dit is ook onwenselijk.  

iv. Ook geluidsoverlast vinden we een punt van zorg. Het geluid van het sportpark kan de diverse 
activiteiten (uitvaarten, concertjes, etc.), die plaatsvinden in de Middelberterkerk (die zeer 
dichtbij het ingetekende sportpark ligt), verstoren.  

Wij stellen voor een locatie dicht bij ontsluitingswegen te kiezen en dicht bij daar waar deze doelgroep 
woont, bv in de buurt van de P+R. 
 
Bij het MFC Engelbert is ook een aantal sportvelden ingetekend. Dit lijken er zo’n 6. Wij denken dat hier 
ruimte is voor slechts 2 extra voetbal/sportvelden (voor een totaal van 4). Dit vanwege bovengenoemde 
redenen van verkeers- en geluidsoverlast, en teneinde het dorpse karakter van de lokale 
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sportvereniging enigszins te behouden. Dit betekent zeer waarschijnlijk dat de ijsbaan verplaatst moet 
worden. Graag hier ook rekening mee houden in het definitieve masterplan. Wij denken uiteraard graag 
mee over de invulling van die verplaatsing. 
Tenslotte willen we de suggestie doen sowieso te opteren voor realisatie van een aantal kléine 
sportparken (bijv. 3x 4 velden) in plaats van één aaneengesloten park, omwille van het ‘dorpsgevoel’ 
dat (toekomstige) bewoners óók op hun sportcomplex zullen zoeken.  
Trouwens, ook een aantal van 4 velden zou voor de locatie achter de Middelberterkerk (te) veel zijn. 
 
Wegen: 
Dat er een extra ontsluiting moet komen is evident. Om de Hoofdweg naar Harkstede te ontlasten 
stellen jullie een aftakking parallel aan de Hoofdweg voor. Dat vinden we een mooie oplossing. 
Echter, de rest van de zuidelijke ontsluitingsweg zoals ingetekend is een zéér onwelkom aspect van de 
getoonde plannen. Deze ZOW veroorzaakt: 

(i) een nóg groter gebruik van de beschikbare ruimte (voor weilanden en/of bos/geluidswal; zeker 
in geval van een uiteindelijke 4-baans uitvoering) 

(ii) nóg meer verkeersbewegingen (geluid, uitstoot, zicht) op korte afstand van de dorpen, deels 
onnodig voor een ieder die eigenlijk richting oost wil; 

(iii) nog (véél) meer sluipverkeer door Kolham vanaf Meerstad richting A7 oost.  
(iv) mogelijke overbelasting van knooppunt Euvelgunne 
(v) verlies van rust op, en aantrekkelijkheid voor gebruikers van, het Engelberterbad. 

Het is ons onduidelijk waarom de oorspronkelijke en logische oplossing – aansluiting van Meerstad-
Oost op A7 ter hoogte van de Bieleveldslaan, zie Masterplan 2005 – buiten beeld is geraakt en is 
gebleven. Het is om bovengenoemde redenen evident dat deze zuidelijke aansluiting er op termijn zal 
moeten komen. Het is derhalve gepast de tijdelijkheid van de “zuidelijke omleidingsweg” duidelijk te 
maken en het lange-termijndoel van de échte zuidelijke aansluiting nu alvast te benoemen én in te 
tekenen.  
Deze uiteindelijke Zuidelijke A7-aansluiting biedt mogelijkheid voor de realisatie van het 
‘watersportrondje’ zoals geschetst in de plannen van Strootman, in de vorm van een gelijktijdig te 
realiseren onderdoorgang van de A7 voor waterrecreanten.  
 
Bureau Meerstad dient de plannen uit het Mobiliteitsplan “goed op weg” op te nemen en te verwerken in 
het nieuwe Masterplan. Dus ook de inrichting van de wegen. Het verkeer door de lintdorpen moet 
ontmoedigd worden. 
 
Fietspaden: 
Over een fietspad tussen de Olgerweg en de Hoofdweg zijn wij positief. Ook over de mogelijkheid om 
op termijn rond het Woldmeer te kunnen fietsen.  
Het ingetekende fietspad langs het Eemskanaal achter het Driebondsbos langs en de daar ingetekende 
fietsbrug over het Eemskanaal sporen naar onze mening niet met dit gebied met rust laten. Beide zijn 
ook niet nodig: er is al een fietspad langs de Driebondsweg. En men kan nu via de  
Borgbrug en bij P+R het Eemskanaal oversteken. Dit lijkt ons voldoende.  
 
Vervolg: 
De uitkomsten van de laatste werksessie moeten we uiteraard nog afwachten, maar we zijn tot dusver 
positief over het traject dat Bureau Meerstad heeft ingezet met betrekking tot de actualisatie van het 
Masterplan. We zijn ook positief over de werkwijze en inhoudelijke bijdrage van West8. We zien graag 
dat deze werkwijze wordt gecontinueerd, wederom door West8, ook voor de deelplannen, waaronder 
die van de Eemskanaalzone. Met bovenstaande input hopen wij u duidelijk te maken waar nog onze 
zorgen en wensen zitten. 
 
Ook willen we graag weten hoe de actualisatie van het Masterplan zich verhoudt tot de rapportage A7-
corridor. Wat is de status van het rapport over de A7-corridor? In hoeverre wordt het hierin voorgestelde 
meegenomen in de plannen? Het is wat verwarrend hoe dit rapport zich verhoudt tot de actualisatie van 
het Masterplan.  
 
Wij begrijpen dat de laatste input nu verwerkt wordt tot een definitief plan. Het is ons echter niet duidelijk 
in hoeverre wij als Belangenvereniging nog mogen meedenken in die laatste stap. Oftewel; Als eind 
april de voorkeursvariant wordt gepresenteerd aan de bewoners, is er dan nog ruimte om eventuele 
aanpassingen te doen voordat het plan aan het college wordt aangeboden? 
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Met vriendelijke groet, 
 
Marina Weel,  voorzitter 
Anja van der Linden, secretaris 
 
 

Reactie Toegankelijk Groningen op 4 april 2022 
 
Uit een van de nieuwsbrieven van de Gemeente Groningen kwam het artikel. “Wat vinden jongeren in 
het gebied Meerstad belangrijk?” Wij zijn maar zo vrij geweest om hierop te reageren. 
 
Stel dat ik een jongere was in Meerstad, dan had ik graag het volgende kunnen en willen doen vanuit in 
mijn geval een rolstoel. 
- Ons huis volledig voor mij toegankelijk is 
- Ik mij vrij kan bewegen in mijn omgeving 
- Op bezoek kan gaan bij mijn vrienden. (bezoekbare woning) 
- Zelfstandig naar school kan rijden 
- De school in zijn totaliteit toegankelijk is voor mij. 
- Ik mee kan spelen in de speeltuinen 
- Ik mee kan sporten in de sport of gymzalen 
- Ik volledig gebruik kan maken van het gezondheidscentrum 
- Bij horecalocaties zelfstandig naar binnen kan en gebruik kan maken van het toilet 

(rolstoeltoegankelijk) 
- Er verharde paden zijn om op het strand te komen en het water te komen. 
- Er voorzieningen worden getroffen bij sport accommodaties, steigers kano, zeilboten, rolstoelbaan te 

water. 
- Verharde recreatiepaden in het park, bos, strand. 
- Voldoende rustpunten en rolstoeltoegankelijke picknickplaatsen. 
- Toegankelijke handplekken voor jongeren zijn. 
- Toegankelijke bushalte 
- Ruime rolstoel toegankelijke parkeerplaatsen 
- Goed aangelegde paden/ wegen (dus geen stenen die los liggen of een weg die scheef afloopt) 
- Geen kleine stenen gebruiken voor wegen/paden (dit hobbelt veel met een rolstoel) 
- Afritten bij alle stoepen 
- De openbare plekken zijn rolstoeltoegankelijk (geen stoep, trap of steile hellingen) 
- Duidelijk aangeven waar een rolstoelingang is 
- Openbare plekken zijn voorzien van een invalidentoilet 
- Deuren van openbare plekken gaan automatisch open 
- De gangen van deze openbare plekken zijn breed 
- Op openbare plekken is er ook een lagere balie aanwezig 
- Er zijn in elke straat van de woonwijk invalide parkeerplekken aanwezig 
- De fietsen staan aan de zijkant van de stoepen geparkeerd, zodat deze niet in de weg staan voor 

iemand die gebruik gemaakt van een hulpmiddel 
 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Toegankelijk Groningen 
 
 

Reactie Werkgroep Driebondsbos op 28 april 2022 
 
Bureau Meerstad  Werkgroep Driebondsbos  
Zijlkade 2  p/a De Waard 59  
9613 CV Groningen  9734 CV Groningen  
  
Groningen, 28 april 2022  
 
Onderwerp: commentaar op actualisatie Masterplan Meerstad  
 
Geachte mevrouw/heer,  
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Wij zijn de Werkgroep Driebondsbos, een aantal betrokken burgers die in de omgeving van het 
Driebondsbos aan het Eemskanaal wonen. Wij maken ons sterk voor het behoud van het Driebondsbos 
in de huidige ongerepte staat en voeren daarvoor passende acties richting het gemeentebestuur van 
Groningen. Onze acties bestonden tot nu toe uit het voorbereiden van een petitie die 1.500 
steunbetuigingen opleverde (aangeboden aan wethouder Van der Schaaf), het doen van vogeltellingen 
ter plaatse, het organiseren van enkele excursies voor raadsleden en medewerkers van de gemeente 
en het gebruik maken van het inspreekrecht tijdens de raadsvergadering van 30 juni 2021 (SPvE 
Eemskanaalzone).  
 
Door middel van deze brief maken wij gebruik van de geboden gelegenheid om commentaar te leveren 
op het concept van de actualisatie van het Masterplan Meerstad.  
 
1. Op de plankaart van de actualisatie (concept maart 2022) is in de groenstrook tussen het 

Eemskanaal en de Driebondsweg een brede strook met de bestemming “Nieuw woongebied 
gematigde dichtheid (woonwijk, laagbouw)” ingetekend. Een dergelijke woningbouw (en woningbouw 
in het algemeen in deze strook) is in strijd met de in 2014 door de gemeenteraad vastgestelde 
Stedelijke Ecologische Structuur (SES), die deze strook aanwijst als “Ecologisch kerngebied groen”.  

2. Het Driebondsbos vormt een belangrijk onderdeel van dit Ecologisch kerngebied groen. Dit bos heeft 
zich gedurende 60 jaar zonder menselijke invloed kunnen ontwikkelen en herbergt een grote 
diversiteit aan vogels en zoogdieren.  

3. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2021 een motie aangenomen (zie bijlage), waarin het college van 
B&W wordt verzocht de versterking van de ecologische waarde in de hele zone langs het 
Eemskanaal mee te nemen in de uitwerking van de plannen voor dit gebied. Het plannen van 
woningbouw in deze zone draagt zeker niet bij aan de versterking van de ecologische waarde, maar 
zal daar eerder een negatieve invloed op hebben.  

4. De mogelijkheid van woningbouw langs het Eemskanaal betekent ook een doorbreking van de op de 
plankaart van het concept-Masterplan getekende Ecologische verbindingszone (eveneens onderdeel 
van SES).  

5. Op de plankaart is aan de zuidzijde van het kanaal een fietspad ingetekend. Een dergelijk fietspad 
maakt het mogelijk om met voertuigen in het gebied te komen, waardoor de rust met name in de 
nabijheid van het Driebondsbos wordt verstoord, hetgeen de volgelstand nadelig zal beïnvloeden. 
Bovendien is een fietspad op deze plek volstrekt overbodig. Aan de overzijde van het kanaal is al 
een recreatief fietspad aanwezig (Roeierspad) en langs de Driebondsweg loopt een utilitair fietspad.  

 
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend bij het opstellen van de voorkeursvariant voor Masterplan 
Meerstad 1.1 met ons commentaar rekening te houden.  
 
Met vriendelijke groet,  
de Werkgroep Driebondsbos  


