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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 bewoners 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
bewoners. 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.
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