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Impressie Recreatie en Toerismetafel Meerstad 

Datum :  19 mei 2022 

Aanwezig:      Zeil- en Surfschool Zuidlaardermeer  
Watersport Meerstad  
Recreatiepark de Borgmeren 
Break Out Grunopark 
Jornand Veldman – Gebiedsontwikkelaar Bureau Meerstad 
Maartje Bos – Omgevingsmanagement en communicatie Bureau Meerstad 
 
 

 
We bespreken het concept-wensbeeld met elkaar. De Recreatie- en Toerismetafel geeft de 
volgende aandachtspunten en wensen mee. 
- Komt er een verbinding met Borgmeren richting Zuidlaardermeer? Geef dat goed aan op de 

kaart.  
- Is het ook mogelijk een aansluiting te maken tussen Borgmeren en de Scharmerplas? Zodat je 

ook vanaf de Scharmerplas naar het Woldmeer/Zuidlaardermeer kunt varen. 
- Geef goed aan dat er al een mooi wandelgebied ligt ten zuiden van de Scharmerplas waar de 

nieuwe ecologische zone loopt. 
- De Haven in het waterstadje bij Grunopark/De Wierden biedt kansen voor ondernemers. 

Daar kan ook een boulevard komen. 
- Denk bij de Haven ook aan onderhoud, stallingsplekken, plek bootinlaat, trailerhelling. Let 

ook op bereikbaarheid. Daarom voorzieningen graag wat meer aan de rand zodat er niet 
teveel verkeer door de bebouwing heen moet rijden. 

- Denk er ook aan dat hulpdiensten op het water moeten kunnen komen.  
- Denk ook aan camperplaatsen. Daar is nu heel veel vraag naar. Bij Kardinge is het overvol. Er 

zijn nu ook plekken bij het Grunopark.   
- Misschien is er een clustering mogelijk bij Strand Meeroevers. Daar kun je de plekken mooi 

inpassen, misschien met groene wallen. 
- Heel graag aandacht voor de waterskibaan en het behoud ervan in het gebied. Hierover 

plannen we een apart gesprek in. We gaan de mogelijkheden onderzoeken.  
- Denk aan clustering van voorzieningen om economische rendabel te blijven en interessant 

aanbod te maken.  
- Bij Middelbert zijn kansen voor outdooractiviteiten 
- Probeer concreter te zijn over het tijdspad. Dat maakt onzekerheden voor ondernemers 

kleiner.  
- Digitalisering kan helpen bij rendabel maken van voorzieningen, maar gastvrijheid en contact 

is erg belangrijk voor een prettig ervaring.  
- Denk goed na over het soort schepen dat toegelaten wordt en pas op dat het niet te druk 

wordt.  
- In het gebied is ruimte voor een hotel, aan deze kan van de stad is er maar weinig aanbod 
- Jongeren hebben aangegeven een speelplek op het water te willen, een soort drijvende 

stormbaan zoals bij het Nije Hemelriekje. Dat zou goed passen. Kan ook altijd tijdelijk 
 


