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5Programmatisch Kaderplan Meerstad

0 Inleiding Begin 2016 is de verkoop van Tersluis gestart. De verkoop 
van Tersluis loopt goed en de verwachting is dat dit deel van 
Meerstad binnen afzienbare tijd klaar is. Om aan de vraag 
naar woningen te kunnen voldoen zal begin 2018 het eerste 
deel van Sluis-Oost , Harkstede Broeklanden en Achter Klein 
Harkstede bouwrijp moeten worden gemaakt. Dit brengt gelijk 
de vraag naar boven hoe dit deel van Meerstad eruit gaat zien 
en wat de volgende stappen in de ontwikkeling zijn? Welk 
bovenwijkse voorzieningen moeten bijvoorbeeld in Tersluis 
en Sluis-Oost ontwikkeld worden? Hoe is Tersluis verbonden 
met de Harksteder Broeklanden en wat voor gebied wordt dit? 
Allemaal vragen waarop het antwoord gegeven kan worden 
door uit te zoomen naar de schaal van de stad en de regio.

In het vroege voorjaar van 2016 is daarom begonnen met 
het opstellen van deze uitwerking van de Ontwikkelstrategie 
Meerstad. Deze uitwerking bouwt voort op de 
ontwikkelstrategie Meerstad uit 2011 en de Uitwerking van de 
Ontwikkelstrategie Meerstad van begin 2016 (06.01.2016) en 
geeft voor de komende jaren richting aan de ontwikkeling van 
Sluis-Oost., Harkstede Broeklanden en Achter Klein Harkstede.
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1 De huidige opgave
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Meerstad op lange termijn, mogelijke uitwerking ontwikkelstrategie

Bron: Ontwikkelstrategie Meerstad, uitwerking 2016 

(dd 06.01.2016)
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1 De huidige 

opgave

Wat betreft het uitgangspunt over de bouw van woningen in 
het middensegment heeft een verschuiving plaatsgevonden. 
In de praktijk worden in Meerstad tot op heden voornamelijk 
woningen ontwikkeld in alle segmenten voor de 
leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar. Ook voor niches 
zoals waterwonen is afgelopen jaren plaats geweest. 

Deze ontwikkelstrategie geeft antwoord op de vraag wat 
Meerstad wil zijn (identiteit) en wat dit betekent voor de 
verdere ontwikkeling. De belangrijkste vragen spitsen zich toe 
op:
• de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig 

woonmilieu;
• de rol van de publieke en private voorzieningen 

en daarmee de ruimtelijke positionering van deze 
voorzieningen;

• de (recreatieve) betekenis van het meer en in het 
verlengde daarvan de grootte en de opbouw;

• En in samenhang daarmee de ontsluiting van en koppeling 
aan de bestaande stad.

De koppeling met de stad krijgt zijn vorm in de 
Eemskanaalzone. Dit wordt uitgewerkt in een ander project. 
Deze ontwikkelstrategie geeft uitgangspunten mee voor dit 
project vanuit de visie op de ontwikkeling van Meerstad.

De Ontwikkelstrategie Meerstad (2011) kent het 
Masterplan Meerstad als vertrekpunt. Begin 2016 is de 
Ontwikkelstrategie Meerstad nader uitgewerkt voor het 
gebied Tersluis. De voorliggende uitwerking bouwt hierop 
voort. 

De opgave houdt in dat in totaal 4.850 woningen gebouwd 
moeten worden. Deze bouw vindt plaats in behapbare 
fasen die elk afzonderlijk kunnen worden afgerond. De 
Ontwikkelstrategie Meerstad (2011) koppelt kwaliteitsgroei 
aan flexibiliteit. De kwaliteitsgroei bestaat daarbij uit:
• een groenblauw raamwerk: het Woldmeer en 

natuurontwikkeling rondom;
• een recreatief netwerk, op water en op land, met de 

vaarverbinding als belangrijk onderdeel;
• een sterke koppeling met het centrum van Groningen 

door middel van grijs, groene en blauwe infrastructuur, 
voor zowel recreatief- als autoverkeer, en flora en 
fauna.

Deze uitgangspunten zijn allen terug te voeren op de 
vijf hoofdpunten die zijn benoemd in de oorspronkelijke 
samenwerkingsovereenkomst (vastgesteld 27.12.1999), te 
weten:
1. De bouw van woningen in het middensegment;
2. De aanleg van een groot meer, gericht op de buffering 

en berging van een oppervlakte van ten minste 650 
hectare water; 

3. Het creëren van een recreatieve trekker, onder meer in 
de vorm van het genoemde meer;

4. De ontwikkeling van een robuuste verbindingszone ter 
versterking van de ecologische (hoofd)structuur van 
stad en regio; en daarmee:

5. De aanleg van een nieuw, kwalitatief hoogwaardig 
landschap van substantiële omvang.
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2 Kenschets Meerstad
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Meerstad = Meerstad is de ideale combinatie van buitenleven en het 
goede van de stad. Meerstad heeft zodoende een bijzonder 
karakter. 

De kern van Meerstad wordt gevormd door het Woldmeer, dat 
niet alleen gebruikt zal worden door bewoners van Meerstad, 
maar ook door mensen wonend in het oostelijke deel van 
Groningen stad en omliggende dorpen. Het meer zorgt voor 
een gevoel van ruimte. Het verbreedt letterlijk de horizon. 
Daarnaast daagt het meer zowel winters als zomers uit tot 
activiteit. Meerstad is daarom een gezonde plek om te leven. 

Naast de ruimte op het water komt er in de omgeving alle 
mogelijkheid tot bewegen en genieten. Het landschap rondom 
wordt goed ontsloten voor de recreant en is gekoppeld aan de 
grootschalige naastgelegen natuurgebieden van het Roegwold.

De woningdichtheid in Meerstad is, vergeleken met stedelijk 
gebied, laag waardoor het landschap als het ware al bij de 
voordeur begint. Elke buurt is anders en verschilt in sfeer en 
dichtheid. Landschappelijke dragers zorgen voor de identiteit 
van Meerstad als geheel. Dagelijkse voorzieningen, zoals 
scholen, winkels, zorg en sportclubs, zijn allemaal aanwezig in 
en in de nabijheid van Meerstad.

In het volgende hoofdstuk worden het karakter, de woonsferen, 
de ruimtelijke opbouw, infrastructuur en landschap en ecologie 
verder uitgewerkt tot uitgangspunten voor de volgende fasen 
in de ontwikkeling van Meerstad.
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Meerstad = 
Woldmeer als hart

Meerstad = 
Healthy living

Meerstad = 
Landschappelijk wonen
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3 Uitgangspunten 
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Karakter Meerstad Ruimtelijke structuur
Meerstad wordt gekenmerkt door een blauw hart in de vorm van het Woldmeer met 
daaromheen twee schillen. De sferen en dichtheden van de buurten verschillen, maar 
voegen zich altijd in de karakters van Meerstad: groen, dorp en water. De buitenste schil 
is landschappelijk en groener van aard. Onder meer de landerijen, bestaande linten en 
Harksteder Broeklanden zijn er onderdeel van.
Bronnen:  Masterplan Meerstad, Ontwikkelstrategie Meerstad (december 2011), Herijkte Ontwikkelstrategie (06-01-

2016) en Stand van zaken ruimtelijke kwaliteit (regiobureau Assen Groningen, 24-02-2016)

Ontwikkelstrategie
De ontwikkeling van Meerstad gebeurt in kleine stappen waarbij elke buurt een 
zelfstandige en afgeronde eenheid vormt. Samen vormen de deelgebieden een grotere 
structuur. De ontwikkeling van Meerstad is flexibel: het programma en de omvang van 
de buurten is afhankelijk van de woningvraag op dat moment. Door de aanleg van een 
robuuste structuur van openbare ruimten en een flexibele verkaveling is het mogelijk 
om tijdens de ontwikkeling van een buurt nog bij te sturen op woningaantallen en typen.

Maatschappelijke voorzieningen
Wonen in het dorpse karakter van Meerstad betekent dat maatschappelijke 
voorzieningen in de buurt zijn. Kinderen kunnen lopend of met de fiets naar 
school gaan. Deze voorzieningen kunnen meegroeien met de buurt. Zo hoeven de 
verschillende scholen of zorgvoorzieningen niet tegelijkertijd worden gebouwd. Als 
de laatste wordt ontwikkeld, wordt de eerste mogelijk alweer herbestemd. Binnen 
Meerstad zal op meerdere plekken ruimte worden gereserveerd voor maatschappelijke 
voorzieningen, daarnaast kunnen bewoners van Meerstad ook gebruik maken van 
bestaande maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld de scholen, winkels en 
huisartsen in Harkstede.
Bronnen:  Voorzieningenvisie Meerstad (juli 2010), Geactualiseerde voorzieningen visie (21-06-2013) en 

Memo gewenste maatschappelijke voorzieningen Meerstad (Republiq i.o.v. DMO, 29-09-2016)
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Commerciële voorzieningen en werkgelegenheid
Meerstad wordt gekenmerkt door een gelaagdheid in het voorzieningenaanbod. Op 
plekken waar de woningdichtheid hoger is dan gemiddeld wordt ruimte geboden 
voor kleinschalige commerciële voorzieningen zoals een kapper, snackbar en een 
fietsenmaker. Ondernemers krijgen zo de ruimte om kleinschalige, en in de omgeving 
passende, bedrijvigheid te starten. Daarnaast kunnen ZZP’ers die in Meerstad wonen in 
de omgeving passende bedrijvigheid vanuit de woning starten.
De sluis is één van de plekken waar voorzieningen zullen zorgen voor levendigheid. 
Op de plek met de hoogste dichtheid binnen Meerstad, nabij het park, wordt ruimte 
geboden voor aanvullende voorzieningen. Meerstad krijgt daarmee een centrum met 
een middelgrote supermarkt met doorgroeimogelijkheden met additief prorgamma bij 
het park.
Bronnen: DPO en advies supermarkt (Broekhuis Rijs Advisering, 26-09-2014)

Ontsluitingsstructuur
Het OV netwerk is, samen met de wens een doorgaande structuur voor fiets- en 
autoverkeer te realiseren, leidend voor de ontsluitingsstructuur van Meerstad. Een 
doorlopend wegennetwerk welke aansluit op het omliggende netwerk verbindt de 
verschillende buurten aan elkaar. De buurten zijn daardoor altijd vanuit twee richtingen 
bereikbaar. Door de ontwikkeling van een fijnmazig en veilig netwerk van fietsroutes zal 
het fietsgebruik binnen Meerstad worden gestimuleerd. Op meerdere plekken binnen 
Meerstad zal een school worden ontwikkeld, waardoor kinderen altijd de mogelijkheid 
hebben om op de fiets naar school te gaan. 
De verbinding tussen Meerstad en Groningen zal versterkt worden door de ontwikkeling 
van zogenaamde Fast Lanes voor de fiets, HOV en de auto.
Bron:  Fietsstrategie gemeente Groningen 2015-2025, Fietsen in Meerstad (14-01-2014) en Concept 

Verkeersontsluiting Meerstad, (Goudappel Coffeng, juli 2016)

Doelgroepen
Nu het eerste deel van Meerstad, Meeroevers, voor een groot deel is ontwikkeld kan 
een profielschets worden gemaakt van ‘de huidige Meerstadbewoner’. Deze persoon 
is tussen de 30-39 jaar, heeft kinderen tussen de 0-9 jaar en heeft een gemiddelde 
gezinsgrootte van drie mensen. Verder is hij/zij afkomstig uit de stad Groningen. 
Meerstad heeft de opgave om woningen te ontwikkelen in het middensegement en wil 
daarnaast een breed scala doelgroepen aan trekken. Appartementen en patiowoningen 
kunnen worden gebouwd voor senioren en experimentele woonvormen trekken pioniers 
aan.
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Woonsferen

Meeroevers
Achter Klein 

Harkstede Sluis
Sluis- 
Oost

Harksteder 
BroeklandenLageland Harksteder

Haven Grunopark Tersluis

GROEN

DORPS

WATER

Meeroevers
Achter Klein 

Harkstede Sluis
Sluis- 
Oost

Harksteder 
BroeklandenLageland Harksteder

Haven Grunopark Tersluis

GROEN

DORPS

WATER

Drie karakters: groen, dorp en water
Het principe van Meerstad is het aansluiten op- en verrijken 
van bestaande groene en blauwe kwaliteiten. Bestaande 
landschappelijke lijnen en structuren vormen de basis van 
de ruimtelijke ontwikkeling van de buurten. De ruimtelijke 
opbouw laat consequent drie woonsferen zien. Op en rond 
het Woldmeer bepaalt de kwaliteit van het water deze sfeer. 
Daaromheen ligt een schil met dorpse kwaliteiten. Hier is 
het karakter meer intiem en compacter. Als buitenste schil 
wordt Meerstad omkaderd door een groene, landschappelijke 
lijst. Met de ontwikkeling van de groene lijst wordt enerzijds 
aansluiting gezocht met de omgeving, zoals het landschap, 
dorpen en de historische linten. Anderzijds zorgt het voor 
een landschappelijke en logische aanvoelende inbedding van 
Meerstad in diezelfde omgeving. 

De drie karakters bepalen de verschillende sferen van de 
buurten. Deze is niet overal gelijk; in sommige buurten vormt 
het Woldmeer de basis van de identiteit in andere juist meer 
de groene lijst. Door deze verscheidenheid aan karakters 
oogt Meerstad kleinschalig en divers. Grote groene en blauwe 
dragers zijn de identiteitsdragers voor Meerstad als geheel.  

De identiteit van de verschillende buurten wordt in meer of 

mindere mate bepaald door een groen, dorps of waterkarakter.

De verschillende buurten binnen Meerstad

Sluis-Oost

Grunopark

De Wierden

Gruno-Oost

Harksteder

Haven

Harksteder 

Broeklanden
LagelandAchter Klein

Harkstede

Tersluis

Meeroevers
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Groen
Meerstad wordt omlijst door een landschappelijk 
kader. Deze landschappelijke lijst moet zorgen 
voor een logische inbedding van Meerstad in 
haar omgeving. De groene kwaliteiten van de 
landbouwgronden en de meer natuurlijke kwaliteiten 
van gebieden als Harksteder Broeklanden en 
het Grunopark bepalen de identiteit van deze 
groene lijst. De openbare ruimte is ruim opgezet 
en heeft een sterk groen karakter. In bosgebieden 
en landschappelijke buurten wordt ontspannen 
gewoond. Op buurtniveau biedt de groene lijst 
ruimte aan kleinschalige ontmoetingsplekken met 
bijvoorbeeld eetbaar groen zoals moestuinen en 
fruitbomen.

Dorps
De tweede schil heeft, in vergelijking met de andere 
twee schillen, een meer dorpse, intiemere en 
compacte schil van woonbebouwing. Dit dorpse 
woonmilieu heeft geheel eigen kwaliteiten: een 
iets compactere opzet dan de twee andere sferen 
met smallere straten en intieme hofjes. Het heeft 
een menselijke schaal, korte zichtlijnen worden 
afgewisseld met langere en ruime, groene straten 
sluiten aan op intieme pleintjes.

Water
Het Woldmeer vormt het hart waar omheen 
Meerstad geleidelijk wordt ontwikkeld. Er wordt 
aan gewoond, en ook het nieuwe wijkpark is sterk 
gericht op het meer. Het water biedt mogelijkheden 
voor verschillende woonsferen. Zo kan rond een 
haven of aan een waterfront in een hogere dichtheid 
gebouwd worden. Eilanden kunnen juist weer ruimer 
worden opgezet. In beide gevallen is het Woldmeer 
de kwaliteitsdrager. Er zal op deze manier een 
gevarieerde waterrand ontstaan met afwisseling 
tussen open en bebouwd, publiek en privaat en een 
variëteit aan landschappelijke structuren.
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Ritmiek en dichtheid

Meeroevers
Achter Klein 

Harkstede Sluis
Sluis- 
Oost

Harksteder 
BroeklandenLageland Harksteder

Haven Grunopark Tersluis

GROEN

DORPS

WATER

GROENE LIJST

WOLDMEER

dichtheid

Meeroevers Achter Klein 
Harkstede Sluis Sluis- 

Oost
Harksteder 

BroeklandenLageland Harksteder
Haven Grunopark Tersluis

Afwisselende dichtheden en sferen
Meerstad is een aaneenschakeling van verschillende buurten 
met een eigen karakter. De dichtheid is niet overal gelijk: Op 
bepaalde plekken is de structuur dichter, op andere plekken 
opener en is er meer ruimte voor natuur en water. Met de 
versterking van deze diversiteit kan het huidige woningaanbod 
binnen Meerstad worden verbreed. Zo kan passend in de 
omgeving kleinschalig, gestapeld worden gebouwd rond 
voorzieningen en meer ruimte worden geboden voor zowel 
sociale als vrije sector huur. 

Tevens kan door de ontwikkeling van meer bijzondere 
woonvormen ingezet worden op verbreding van de 
doelgroepen voor Meerstad. Hierbij kan gedacht worden aan 
moderne vormen van combinaties van wonen en werken, 
bijzondere woonvormen op en aan het water en ander 
vormige ontwikkelmogelijkheden zoals biijvoorbeeld collectief 
particulier opdrachgeverschap.

Meerstad wordt ontwikkeld als een aaneenschakeling 

van verschillende buurten met afwisselende dichtheden. 

Op plekken met een hogere dichtheid is er ruimte voor 

voorzieningen (aangeduid met rode ster)

Op plekken met een hogere dichtheden zal er ruimte zijn 
voor maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Op 
buurtniveau komen er scholen en andere maatschappelijke 
voorzieningen. Op knooppunten, zoals rond de sluis, zal er 
ruimte geboden worden voor kleinschalige commerciële 
voorzieningen. In Achter Klein Harkstede, de buurt met de 
hoogste dichtheid, zal een wijkcentrum worden ontwikkeld. Op 
deze locatie krijgt Meerstad een middelgrote supermarkt met 
doorgroeimogelijkheden met additief programma. Daarnaast 
zal binnen Meerstad ruimte worden geboden voor moderne 
vormen van combinaties van wonen en werken. Op buurtniveau 
zal nader worden onderzocht hoe deze combinatie vorm kan 
krijgen.
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Landschap en 

ecologie

Roegwold

Woudbloem
Harksteder 

Broeklanden

Verbindingszone 

Westerbroek

Kardingebos

Kropswolderbuitenpolder

Omarming door het landschap
De buitenste schil rond het Woldmeer is landschappelijk en 
koppelt Meerstad aan het landschap van Oost-Groningen. 

Het landschappelijk raamwerk dat is uitgewerkt in 2012 wordt 
verder uitgebouwd door de groene lijst, bestaande uit het oude 
lint en een deel van het Slochterdiep, door te trekken richting 
Slochteren. De groene lijst vormt zo de verbinding tussen het 
Roegwold (onderdeel van Natuur Netwerk Nederland), de 
Harksteder Broeklanden (ecologisch kerngebied Meerstad) en 
het Kardingebos (Stedelijke Ecologische Structuur). 
Tussen de linten van Harkstede en Engelbert is voorzien in een 
bosrijk woonmilieu, wat een toevoeging is aan de bestaande 
woonsferen. Deze groene ruimte zorgt voor een heldere 
begrenzing en geeft Meerstad daarmee zijn zelfstandige positie 
ten opzichte van de stad. 

De Eemskanaalzone zorgt voor de koppeling met de stad. 
Deze infrastructurele verbinding kan door zijn groene karakter 
een belangrijke rol vervullen als ecologische zone die diep het 
stedelijk weefsel in loopt. 

Aan de zuidzijde grenst de groene omarming weer aan het 
Natuur Netwerk Nederland. Hier liggen goede mogelijkheden 
om het watermilieu van Meerstad via enkele ‘stepping stones’ 
via verbindingszone ‘Westerbroek’ te koppelen aan het 
zuidelijker gelegen Zuidlaardermeer. Op hoger schaalniveau 
kan hierdoor de koppeling worden gezocht met de 
ontwikkeling van het Kardings Ontzet; een bewonersinitiatief 
om Kardinge ecologisch te verbinden aan Roegwold en het 
Zuidlaardermeer.

Legenda

 Natuur Netwerk  

 Nederland

 Stedelijke  

 Ecologische  

 Structuur

 

 Bestaand bos

 Te ontwikkelen  

 groene woonruimte 

 

 Gewenste, robuuste, 

 ecologische 

 verbinding
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Fasering Fasering vanuit de Ontwikkelstrategie
Vanuit de Ontwikkelstrategie Meerstad is ingezet op een 
open en flexibele ontwikkeling waarin het toewerken 
naar het eindbeeld wordt vervangen door het denken in 
behapbare fasen die afzonderlijk afgerond kunnen worden. 

Deze strategie wordt voortgezet. De ontwikkeling van 
Meerstad Midden is op te delen in twee fasen. De komende 
jaren wordt toegewerkt naar de afronding van fase 1. Sluis-
Oost en de Harksteder Broeklanden worden als eerste 
ontwikkeld en na ontwikkeling van Achter Klein Harkstede 
en De Wierden is fase 1 afgerond.

Daarna wordt de volgende fase aangepakt. De keus die we 
nu maken voor fase 1 mag geen belemmeringen vormen 
voor fase 2.

Fase 1

Sluis-Oost

Grunopark

De Wierden Gruno-Oost

Harksteder

Haven

Harksteder 

Broeklanden

Lageland

Achter Klein

Harkstede

Tersluis

Meeroevers Fase 2
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4 Ontwikkelstrategie
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situatie na ontwikkeling van Tersluis

mogelijke uitwerking eerste fase
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Ontwikkelstrategie De komende jaren wordt de omarming aan de westelijke 
zijde van het Woldmeer afgerond. Door het voortzetten van 
de huidige opzet van buurten rondom het meer ontstaat een 
samenhangend geheel. De driedeling van wonen aan het water, 
in het dorp en aan het groen blijft leidend. 

De buurt krijgt een eenvoudig centrum met commerciële 
voorzieningen. Daarnaast is ruimte voor enkele kleinere 
buurtcentra. Bij de sluis zijn alle randvoorwaarden 
aanwezig voor een mooie mix van horeca en kleinschalige 
dienstverlening (bijv. kapper). Er is voorzien in drie locaties 
voor een basisonderwijs. Eventueel in combinatie met zorg. 

Achter Klein Harkstede heeft een sterk dorps karakter en 
ontleent zijn identiteit aan het park en het wijkcentrum. De 
dichtheid is er hoger dan in andere delen van Meerstad en 
door de aanwezigheid van verschillende functies zal het 
fungeren als de ontmoetingsplek voor Meerstad.

Sluis-Oost zet in op een zo groot mogelijke beleving van het 
water en het groen. Bij de sluis is sprake van dorps wonen. 
De rondweg wordt verlengd tot in Sluis-Oost. Over het 
Slochterdiep komt een fietsburg.

 

Harksteder Broeklanden voorziet in een bijzonder woonmilieu 
dat zich kenmerkt door water, rust en bestaand bos. Het 
gebied heeft een bijzondere ecologische waarde en biedt 
goede mogelijkheden voor recreatief medegebruik.

De groene omlijsting aan de noordzijde, langs het Slochterdiep, 
wordt verder ontwikkeld. Om Meerstad zijn zelfstandige positie 
ten opzichte van de stad te laten behouden is een duidelijke 
cesuur tussen het stedelijk milieu van de stad en Meerstad 
een vereiste. De zone tussen het lint van Middelbert en het 
lint van Harkstede speelt hierin een belangrijke rol. Dit gebied 
dient zijn groene karakter daarom te behouden en versterken. 
Het gebied kan dan op termijn worden ingezet voor een 
ander onderscheidend woonmilieu; het boswonen. Door het 
beplanten van het gebied vooruit te trekken is deze bijzondere 
kwaliteit al bij de verkoop van de grond aanwezig.
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Legenda 

Bestaande bebouwing 
Meerstad
  
Toekomstige bebouwing 
Meerstad 2018-2024

Toekomstige bebouwing    
Meerstad na 2022

Natuur Netwerk    
Nederland

Stedelijke Ecologische  
Structuur
 
Groen 
Meerstad

Te ontwikkelen    
groene woonruimte 

Water
 

Plas dras
 

Ontsluitingsroute 

Tracé bovengrondse 
hoogspanning 

Tracé ondergrondse 
hoogspanning 

Tracé ondergrondse hoogspanning

Commerciële voorzieningen 
met supermarkt

Kleinschalige commerciële 
voorzieningen en horeca
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Sfeer op buurtniveau
Sluis-Oost
Ten oosten van de sluis zal Sluis-Oost 
worden ontwikkeld. Deze buurt is 
ruimer en landschappelijker opgezet 
dan Tersluis. Rond de sluis zal de 
dichtheid hoger zijn en heeft deze 
buurt een meer dorps karakter. Hier is 
ruimte voor kleinschalige, commerciële 
voorzieningen. De sluis zal daarmee 
als ontmoetingsplek voor verschillende 
buurten fungeren. Richting Harksteder 
Boeklanden neemt de dichtheid af 
en zijn het Woldmeer en de groene 
lijst de dragers voor een ontspannen 
woonomgeving.

Harksteder Broeklanden
De buurt Harksteder Broeklanden heeft 
een open karakter. Schiereilanden met 
ruime kavels steken het Woldmeer 
in. Water, groen en rust zijn hier alom 
aanwezig. De kavels zijn er ruim en 
de openbare ruimte informeel en 
landschappelijk. Harksteder Broeklanden 
biedt naast traditionele bouw ruimte 
voor meer experimentele woonvormen. 
Het natuurgebied wordt toegankelijk 
gemaakt voor passende recreatie, 
zoals vaarroutes voor fluisterboten en 
wandelroutes.

Achter Klein Harkstede
Grenzend aan het park zal een 
dorpse buurt worden gebouwd. 
De dichtheid is er hoger dan in de 
rest van Meerstad, maar zal groen 
aanvoelen. Achter Klein Harkstede zal 
als entree van Meerstad fungeren en 
heeft een front naar de belangrijkste 
ontmoetingsplek van Meerstad, het 
park. In Achter Klein Harkstede is ruimte 
voor een mix van grondgebonden 
woningen en appartementen. Ook zal 
hier een buurtoverstijgend centrum 
worden ontwikkeld met commerciële 
voorzieningen.

De Wierden
Aan de westzijde van het Grunopark 
zal De Wierden worden ontwikkeld. Het 
groene karakter van het Grunopark is 
bepalend voor de kwaliteit van deze 
buurt. Grotere groenstructuren zal 
de buurt dooraderen waardoor er 
ontwikkeld zal worden in wisselende 
dichtheden. Het groen in de buurten 
heeft hier een meer parkachtig karakter.
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Ontsluiting

In deze fase is een definitief doorlopend 
wegennetwerk nog niet mogelijk. Via de 
bestaande infrastructuur (Pilotenweg)
wordt een tijdelijke ontsluiting gemaakt 
die de buurten met Harkstede verbindt 
en met de aantakking aan de A7.

Het OV krijgt in deze fase een keerlus in 
Sluis-Oost.

Voor langzaam verkeer wordt er een 
fietsbrug over het Slochterdiep gemaakt, 
die het achterliggende gebied ontsluit
voor recreatie. Voor nooddiensten wordt 
deze fietsburg over het Slochterdiep 
eveneens ingezet.

Voorzieningen

Evenredig over Meerstad zijn 3 school/
zorglocaties verdeeld. Deze komen zo 
te liggen dat ze vanuit de verschillende 
buurten, op de fiets of lopend, optimaal 
bereikbaar zijn. De schoolroutes worden 
zo gekozen dat er zo min mogelijk 
oversteekbewegingen nodig zijn over de 
hoofdontsluiting. 

De buurt krijgt een centrum met een 
middelgrote supermarkt met additief 
programma bij het park. 

Bij de sluis komen kleinschalige 
commerciële functies en horeca. 

Planuitleg
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Dichtheden

Meerstad kent een grote variatie aan 
woonsferen. De basis wordt gevormd 
door de karakters; groen, dorp en 
water. Daarbinnen hebben de buurten 
verschillende dichtheden zodat in totaal 
een ruim aanbod van sferen ontstaat.

In de noordwest hoek bij het park is 
de dichtheid hoger dan gemiddeld in 
Meerstad. Vanuit deze noordwest hoek 
wordt de bebouwing steeds dunner.

Recreatie

Het Woldmeer is het recreatief hart 
en voorziet in de recreatieve behoefte 
van de oostelijke stadswijken en de 
omliggende dorpen. 
Een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk 
ontsluit de omgeving. 

In het park komt een strandje met een 
paviljoen. Dit is vooralsnog de eerste 
plek in Meerstad met een strand.

De Harksteder Broeklanden en de 
groene lijst krijgen een belangrijke 
recreatieve nevenfunctie met 
mountainbike-, hardloop en 
wandelroutes. Doordat het waterpeil 
gelijk is aan dat van het meer behoren 
kanoroutes die het meer met de 
broeklanden verbinden ook tot de 
mogelijkheden.

De al genoemde fietsbrug ontsluit het 
achterland.

Hoogspanning

Om De Wierden goed te 
kunnen ontwikkelen wordt de 
hoogspanningsleiding ter plekke 
ondergronds gebracht. Een defintieve 
positie zal binnen de zoekzone worden 
gevonden. 

Om de recreatieve potentie van het meer 
ten volle te benutten is het daarnaast 
gewenst om de hoogspanningleiding 
ook ter plekke van het Woldmeer 
ondergronds te brengen.

Natuur

De buitenste rand wordt gevormd 
door een groene zone met een hoge 
ecologische waarde. Aan de noordrand 
vormt de groene lijst samen met de 
Harksteder Broeklanden de aanzet tot 
een verbinding van de stad met het 
Roege Wold.

De Harksteder Broeklanden is de 
habitat van onder meer de heikikker. 
Desalniettemin biedt het gebied 
goede mogelijkheden voor recreatief 
medegebruik. 
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De uitwerking van deze Ontwikkelstrategie Meerstad 
Midden II 2016 zoals opgenomen in dit document bevat 
informatie over de laatste stand van zaken en geeft een 
toekomstperspectief op (delen van) het project Meerstad. 
Deze informatie is indicatief en kan gedurende het (plan)
proces wijzigen. GEM Meerstad staat niet in voor de 
volledigheid van deze informatie. 
Deze informatie is onder voorbehoud van typefouten. 
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding, 
verstrekking en/of gebruik van deze informatie (door 
derden) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
GEM Meerstad is verboden. 
GEM Meerstad aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor directe en/of indirecte kosten en/of schade 
veroorzaakt door het gebruik van deze informatie. Aan de 
Ontwikkelstrategie Meerstad Midden II 2016 kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
Onder GEM Meerstad wordt verstaan de 
Grondexploitatiemaatschappij Meerstad C.V. met als enig 
beherend vennoot de Grond-exploitatiemaatschappij 
Meerstad Beheer B.V.

Disclaimer
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