
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
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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

