Impressie Reactie- en Toerismetafel Meerstad
Datum :

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- en 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.
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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.
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.
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