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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.  
- 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.  

 

 

 


