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Inbreng direct betrokkenen EKZ 4 29 oktober – Middelberter Lint 
 
24 bezoekers 
Hieronder staat de inbreng die de bezoekers op de post-its hebben geschreven. Soms worden opmerkingen/suggesties door meerdere 
bewoners ingebracht. Dat is hieronder ook aangegeven.  
Van een aantal bewoners hebben we een nagezonden reactie ontvangen. Die zijn ook meegenomen in onderstaand overzicht.   
 
Inbreng bewoners Aantal 
Inpassing van het Lint  
Afstand Middelberterweg tot eerste woningen 2 x 200 m. 4 
Zorg voor een goede overgang tussen huidig landschap en bebouwing en nieuw. Let 
op parkeerplaatsen, erafscheidingen. Hier een spelregelkader voor opstellen? 

1 

Groene zone/ecologische zone langs Middelberterweg lint als buffer 2 
Bestaande bebouwing Middelbert koesteren. Open karakter en dorpslint behouden. 2 
Huizen langs Middelberterweg in zelfde landelijke stijl 1 
Bestaande panden van het lint behouden, geen sloop 3 
Middelbert wordt historische oase in Meerstad 1 
Landschap en groen  
Landschappelijke verkavelingsstructuur behouden middels zichtlijnen e.d. 3 
Ruimte voor ecologie en natuur, groene corridors 4 
Groene buffer tegen geluid van A7/N7/N46 1 
Slotenstructuur herstellen 1 
Hoogwaardig landschap behouden en zorgen voor goede overgang naar nieuwe 
bebouwing 

1 

Landschap goed geïntegreerd, ook openbaar/collectief groen om openheid te 
behouden 

2 

Graag een park aansluitend aan bos langs Eemskanaal 1 
Bebouwing  
Bedrijvigheid concentreren langs snelweg 2 
Dorpsgevoel 1 
Samenhang en verbinding maar wel diversiteit. Veel groen tussen de 
huizen/appartementen 

3 

Bouwstijl landschappelijk karakter 1 
Goede relatie spanning (intense bebouwing) – ontspanning (open ruimtes) 1 
Hoge bebouwing (4-5 lagen) aan het Eemskanaal 1 
Laagbouw 1 
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Betaalbaar aanbod (ca € 200.000), evenwichtig en ook sociale huur en voor singels 1 
Goede verdeling stedelijk – landelijk 1 
Komt er ook ruimte voor andere woonvormen? Bv gemeenschappelijk wonen/ 
CPO/woonwerk/senioren etc 

1 

Tinyhouse 1 
Ontsluiting en routes  
Weg van Driebondsweg naar nieuwe ontsluitingsweg niet te ver van Middelberterweg. 1 
Ontsluiting niet vanaf het lint 1 
Recreatieve routes over oorspronkelijke structuren in landschap (plukbos) 2 
Recreatieve routes voor wandelen, fietsen en ruiters 1 
Landschappelijke geluidsbuffer rondom ringweg en stil asfalt, ook voor de nieuwe 
ontsluitingsweg 

1 

Functies  
Speelplek voor kinderen in de natuur 1 
Stadsboerderij met publieke functie / horeca 1 
Stadsboerderij behouden en opknappen 2 
Overige vragen/suggesties  
Hoe zit het met waardedaling? 1 
Houtbouw CO2 1 
Beter onderhoud Middelberterweg 4 en 6 1 
Laagbouw 4 
Wat zijn de plannen met de Middelberterplas? Onderdeel Natuurnetwerk NL en 
gevaarlijk water 

2 

Hoe is de samenhang met andere toekomstige deelplannen MEER-dorpen en hoe te 
bewaken? 

1 

Maaipad intact houden 1 
Van het bos langs het Eemskanaal een park maken 1 
Hoe wordt dit deelgebied ontwikkeld? Is alle grond al in eigendom? 1 
De ontwikkel richting (west-oost) van het Middelberterraamwerk lijkt erg onlogisch, 
de huidige structuur van het (historische) landschap en Middelbert gaan Noord-Zuid. 
Zou het mogelijk zijn dat er wel een concept komt in vlekken oid (inclusief 
bijvoorbeeld Middelberterplas), maar dat natuurlijk de 1e fase eerst wordt 
uitgewerkt 

1 

In het proces voldoende ruimte voor participatie vanuit de dorpen 1 
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Iedere bezoeker kreeg drie groene en drie rode stickers. Hiermee kon met op sfeerbeelden aangeven wat wel aansprak en wat niet.  
Hieronder de foto’s van de sfeerbeelden nadat de bezoekers van de groep Middelberter Lint hun voorkeuren hebben aangeven. 
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Inbreng direct betrokkenen EKZ 4 29 oktober - Ruischerwaard/Ruischerbrug 
 

 
19 bezoekers uit Ruischerwaard-Ruischerbrug 
Hieronder staat de inbreng die de bezoekers op de post-its hebben geschreven. Soms worden opmerkingen/suggesties door meerdere 
bewoners ingebracht. Dat is hieronder ook aangegeven.  
Van een aantal bewoners hebben we een nagezonden reactie ontvangen. Die zijn ook meegenomen in onderstaand overzicht.   
 
 
Inbreng bewoners Aantal 
Groenstrook   
Behoud het huidige natuurgebied en tast het niet aan 20 
Er is nu 8-9 hectare natuurbos. Meer dan 0,5 ha kappen is ‘not done’ 1 
Het natuurbos is nu onderhoudsvrij, dat is een voordeel 2 
Zoveel mogelijk groen behouden 1 
Rust en ruimte behouden 1 
Heb aandacht voor risico’s van het slibdepot 2 
Ecologie  
Zorg ervoor dat de dieren niet verdwijnen. Er zitten roofvogels, uilen, reeën, koekoek  etc 11 
Behoud van de bestaande natuur, bijvoorbeeld door corridors voor vogels, herten e.d. 1 
Uitzicht  
Het groene uitzicht moet behouden blijven en mag niet veranderen 6 
Geen hoogbouw, wel ruimte en groen 5 
Bebouwing  
Als er bebouwing komt, dan graag achter een groene dijk net als aan de overkant 1 
Begrip voor groei stad en bouw in dit gebied 1 
Maak een wijk voor iedereen en niet alleen voor welgestelden  
Bij voorkeur geen woningen en als ze dan toch komen, dan graag laag en in groen 1 
  
Suggesties voor invulling van het gebied  
Maak langs het Eemskanaal een bult met een vogeluitkijktoren 1 
Behoud en bos, maak dat ontoegankelijk en maak van het ‘tussenstuk’een speelbult met sleemogelijkheid en 
vogeluitkijkhut, al dan niet met mountainbikeroute 

 

Maak van de groenstrook een recreatiegebied en bouw er geen woningen 1 
Zorg dat je langs het kanaal kunt fietsen en wandelen 1 
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Graag wat bomen terug op de dijk aan de zijde Ruischerbrug 2 
Aan het Woldmeer zou plek kunnen zijn voor scouting 1 
Houd het gebied tegenover klein Harkstede leeg of bijna leeg om lint Klein Harkstede te sparen 1 
Zorg voor variatie in kleur van bomen 1 
Geen activiteiten toelaten die herrie maken 1 
Bij P + R ook meer bomen 1 
Fietspad behouden langs Eemskanaal 1 
Algemenere suggesties  
1500 woningen is er veel voor dit gebied. Meerstad heeft er nu 500 en dat gebied is veel groter. 1 
Hoge dichtheid groenstrook tussen nieuwe rotonde Vossenburglaan en Klein-Harkstede 1 
25 ton koolstof per jaar (zat geplakt op nieuwe Borgweg) 1 
Proces  
Meer bewoners uitnodigen 1 
Maak effecten op uitzicht tijdens proces goed zichtbaar 1 
 
 
 
 
 

  



Inbreng RWRB 29 oktober 2019 
 

3 
 

 

 
 
Iedere bezoeker kreeg drie groene en drie rode stickers. Hiermee kon met op sfeerbeelden aangeven wat wel aansprak en wat niet.  
Hieronder de foto’s van de sfeerbeelden nadat de bezoekers van de groep Ruischerwaard/Ruischerbrug hun voorkeuren hebben 
aangeven. 
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Inbreng direct betrokkenen EKZ 4 29 oktober – Klein Harkstede 
 

 
17 bezoekers uit Klein Harkstede 
Hieronder staat de inbreng die de bezoekers op de post-its hebben geschreven. Soms worden opmerkingen/suggesties door meerdere 
bewoners ingebracht. Dat is hieronder ook aangegeven.  
Van een aantal bewoners hebben we een nagezonden reactie ontvangen. Die zijn ook meegenomen in onderstaand overzicht.   
 
Inbreng bewoners Aantal 
Groenstrook om Klein Harkstede  
Strook tegenover Klein-Harkstede groen laten 5 
Graag een parkje tegenover Klein Harkstede 1 
Nog steeds de wens van een groene buffer en een bosrijk woongebied zoals ook destijds in Masterplan stond. Daarin 
stonden ook ‘Groene raamwerk en pluriforme suburbane ontwikkeling’.  

1 

Woningen en bouwhoogtes  
Geen hoogbouw tegenover Klein Harkstede 5 
Hoogbouw zover mogelijk van de bestaande bebouwing, bij snelweg 1 
Maximaal 5 woonlagen in hele gebied. Die hoogte alleen toestaan bij de ring. Bij Klein Harkstede alleen gewone 
huizen 

1 

Bouw niet te compact 1 
Bouw van stedelijk (bij de ring) naar steeds meer landelijk richting Klein Harkstede en Meerstad 1 
Veel aandacht voor de architectonische kwaliteit van woningen 1 
Overige suggesties  
Maak een struin/wandelroute richting Meerstad en om het meer 
(een inwoner merkt op geen schelpenpaden) 

6 

Maaipad intact houden 1 
Natuurlijke oever Borgsloot en groenstrook naar de Borgsloot 2 
Openbaar vervoer met een halte bij Klein Harkstede 1 
Behoud de harde grenzen van de stad 1 
‘Ik kom Meerstad binnen’ gevoel bij de rotonde P+R 1 
Mogelijkheid voor wat horeca langs de nieuwe ontsluitingsroute in het nieuwe woongebied 1 
  
Slibdepot nader onderzoek nodig, het natuurgebied zoveel mogelijk ontzien 1 
U noemt 1500 woningen, maar ik heb ook al 1600 woningen gehoord 1 
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Iedere bezoeker kreeg drie groene en drie rode stickers. Hiermee kon met op sfeerbeelden aangeven wat wel aansprak en wat niet.  

Hieronder de foto’s van de sfeerbeelden nadat de bezoekers uit Klein-Harkstede hun voorkeuren hebben aangeven. Op twee panelen 
waren geen stickers geplakt, die zijn daarom niet toegevoegd. 
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