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Bijlage 1

Ontwikkelingsstrategie Stad aan het Water

Hieronder is een pagina opgenomen uit de Ontwikkelingsstrategie ‘Stad aan het water’ van het
Middelberter raamwerk, deelgebied 4, het plangebied zoals genoemd in het concept SPvE.
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Bijlage 2

Samenvatting Typisch Gronings

Kwaliteiten die de MEER-dorpers het meest waarderen:

Link naar het volledige eindverslag van Typisch Gronings:
https://www.meerdorpen.info/images/downloads/200605_de_BUNDELING_TypischGronings_in_de_MEER-dorpen.pdf
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Bijlage 3

MEERdenkpanel april 2019
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Bijlage 4 Opbrengst van de bijeenkomst met de Middelberters
op 1 september 2020
aantal
keer
genoemd
Groen
Middelbelterplas: geen recreatieplas, beschermen, hoort niet bij plan, moet groen blijven,
zorg voor natuurlijke overgang naar M.plas
ecologische verbindingszone

8

behoud open karakter landschap, zichtlijnen

5

Driebondsbos behouden, inventarisatie flora en fauna

4

behoud groene karakter

4

bos langs A7, landschappelijke geluidbuffer vanaf de ring

3

zoveel mogelijk groen

3

liefst geen veranderingen: open natuurgebied met landbouw

2

prioriteit moet groen-blauw zijn ipv woningbouw

2

Groenplan nergens genoemd

1

graag onderzoek naar ecologische waarden gebied Eemskanaalzone

1

thema natuurinclusiviteit, biodiversiteit ontbreekt, hou ook rekening met flora en fauna

1

behoud groene buffer tussen Stad en Meerstad, Stad moet niet aan Meerstad vastgekoekt

1

natuurwaarden

1

bufferzone met stad

1

veel waterpartijen

1

kansen: meergroen diversiteit, bomen op de weilanden, tbv dieren

1

6

Woningen
wensen over woningen: betaalbaar, ook voor starters, commune, kangoeroe, natuurlijk oud
worden, gevarieerd, ruimte voor experimenten, ruime kavels, woon-werk, senioren,
kleinschalige woningbouw, dorps bouwen
kans voor commons: maatschappelijke cohesie

10

bouw nieuw wijk als klein dorpje

2

bij P+R relatief dicht bebouwd, richting lint steeds minder

2

kans: meer voorzieningen, leuke winkeltjes, sport

2

natuurinclusief bouwen

1

geen voorzieningen bij P+R, zoals Burgerking of andere wijkoverstijgende programma's

1

geen prioriteit voor bedrijventerrein

1

kans: speeltuin

1

Tekening: alleen naast de ring aan de andere kant van de ontsluiting bouwen. Naast
Kerkpad natuur.

1
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aantal
keer
genoemd
Inspraak/particiaptie/SPvE
het wordt steeds meer: eeerst 1500, nu 2100, waar eindig het?

8

onduidelijkheid over voorzieningen/bedrijvigheid: waar wordt aan gedacht, hoe groot,
wijkoverstijgend, kloppend hart van groningen oost
geen inloop

7

SPvE onleesbaar, vaag

4

3 modellen onleesbaar, afwegingen niet transparant, voorkeur lijkt voor model 3

4

inbreng inloop okt 2019 niet terug te vinden in SPvE

3

wens: actiever betrokken worden bij planvorming

3

2100 woningen+wijkoverstijgende voorzieningen, past dit wel? Verdwijnt dan Middelbert niet
helemaal?
communicatie naar Middelberters mag beter en helderder

2

SPvE heel anders dan Stad aan het Water, wat is de status daarvan?

1

geen kengetallen

1

Welke functie heeft het noemen van de referenties in het SPvE? De relatie met SPvE
ontbreekt, niet helder welk specifiek aspect precies nu als referentie dient.

1

4

1

Verkeer
hoe is aanhechting met Engelbert: nu alleen gericht op oost-west verbinding, hoe zit het met
noord-zuid
geen ontsluiting vanaf Middelberter lint, Middelberterweg moet niet drukker worden

3

zorgen over verkeersdruk, verkeersveiligheid

1

Borgbrug, nu al druk, hoe moet dat straks?

1

bruggen over Eemskanaal?

1

gebruik stil asfalt op ringweg, now

1

Wandelen/fietsen
aantrekkelijke groene wandel-/fietsroutes

3

maak aantrekkelijke fietsroute naar stad, nu langs industrieterrein Driebond

1

graag veilige wandel/fietsroutes langs Middelberterweg

1

meer wandelmogelijkheden

1

2

Cultuurhistorie
behoud lint: Middelberterweg brede groene zone, groen tussen nieuwbouw en lint, zodat je
niet direct nieuwbouw ziet, behoud huidig lint
behoud dorps karakter

14

Middelberterweg 4,6: geen sloop, beter onderhoud

5

Maak stadsboerderij in Mbweg 6 met zorgboerderij, lokale producten, kleinschalig, lokaal
voedsel verbouwen voor de stad
te weinig rekening gehouden met input cultuurhistorische analyse/cultuurhistorie

5

ga in brede lintstrook oorspronkelijke dieren houden

2

onduidelijkheid over behoud lint/cultuurhistorie

1
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aantal
keer
genoemd
Bouwfase
overlast tijdens bouw: geluidsoverlast, alles tegelijk open, bouwverkeer

2

beginnen met groen/bomen, zodat dat er al is bij begin bouw

2

bouwfasering zodat niet hele gebied open ligt

1

Overig
let op geluidzones

1

Eemskanaalzone biedt kansen

1

niet gesorteerd, vaak omdat oplossingen buiten Eemskanaalzone worden bedacht

6
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1. INLEIDING

1.1 Achtergrond
Begin juli hebben alle MEER-dorpers een brief ontvangen van Bureau Meerstad over de plannen voor
de Eemskanaalzone (het Middelberter Raamwerk): het gebied tussen Meerstad en Driebond en
tussen het Eemskanaal en de Middelberterplas. Er is een stedenbouwkundig programma van eisen
(SPvE) gemaakt voor dit gebied waar alle omwonenden en andere betrokkenen tot 15 september op
kunnen reageren.
In de plannen is sprake van 2100 woningen met daarnaast voorzieningen als scholen, winkels en
bedrijven. Het bestuur van de Belangenvereniging wil een zienswijze indienen die zoveel mogelijk is
gebaseerd op reacties van de MEER-dorpers. Om zoveel mogelijk reacties te verzamelen is ook het
Meerdenkpanel ingezet.

1.2 Response
Het Meerdenkpanel bestaat uit inwoners van de MEER-dorpen en kent in september 2020 59
panelleden, waarvan er 37 (63%) hebben deelgenomen aan deze derde ronde. Van de deelnemers
komen er 12 uit Middelbert en 25 uit de overige Meerdorpen.
Driekwart van de panelleden kan zich de brief die ze in juli van bureau Meerstad hebben gekregen
nog herinneren, één panellid weet zeker dat hij/zij de brief niet heeft gekregen en de rest weet het niet
meer.
Vrijwel iedereen was al voor de brief bekend met de plannen van de nieuwe wijk. Het SPvE is te
lezen/downloaden via een digitale link die in de brief van Bureau Meerstad staat genoemd.
Deelnemers aan deze panelronde is gevraagd om vooraf het SPvE te lezen om zo de vragen beter te
kunnen beantwoorden. Van de deelnemende panelleden heeft 86% vooraf het SPvE gelezen of
ingekeken, 14% niet1.
Tabel 1c: SPvE vooraf gelezen of ingekeken?

1

Abs

%

Ja, goed gelezen

22x

59%

Ja, delen wel/delen niet/ doorgebladerd

10x

27%

Nee

5x
37x

14%
100%

Waarom niet lezen/inkijken (5x):
 Geen tijd voor gehad/genomen (3x)
 Heeft toch geen zin. Het gaat toch door
 Je kan je in je leven niet met alles bezig houden

De vijf panelleden die het SPvE niet hebben gelezen, hebben drie specifieke vragen over het SPvE niet gekregen
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2. Stedenbouwkundig Programma van Eisen Eemskanaalzone

2.1 Beoordeling leesbaarheid
Aan lezers van het SPvE is gevraagd de leesbaarheid te beoordelen. Van de panelleden die hebben
meegedaan vindt 55% de SPvE (erg) goed of redelijk leesbaar en 45% matig tot slecht.
Tabel 2.1a: Beoordeling leesbaarheid SPvE (N=32 lezers)

Slecht
22%

Matig
23%

(Erg) goed
32%

Redelijk
23%

Vervolgens hebben de panelleden hun antwoord toegelicht.
Tabel 2.1b: Toelichtingen op beoordeling leesbaarheid SPvE
(Erg) goed
 Prima, duidelijk (te volgen verhaal) en begrijpelijk (6x)
 Toegankelijk schrijfstijl/normale spreektaal, taalgebruik (4x)
 Helder(e structuur), overzichtelijk (3x)
 Gebruik van illustraties, kleuren en plaatje maken het tot
een leesbaar document, mooie lay-out (3x)
Redelijk
 Veel vakjargon, waardoor het soms lastig is om te begrijpen
wat er precies wordt bedoeld (2x)
 Er wordt veel beloofd met mooie plaatjes
 Nog niet duidelijk hoe het aantal woningen zich verhoudt tot
bebouwingsdichtheid en of daarmee de concepten ook te
realiseren zijn.
 Deels een oud rapport en daardoor is het onduidelijk
 Soms wat moeilijk te begrijpen ivm lange zinnen
 Het kost erg veel tijd om je in alles te verdiepen

Matig (slecht)
 Onduidelijk en niet leesbaar voor de leek, wat nu uitgangspunten
zijn is er moeilijk uit te halen, te lang, blijft vaag, niet concreet, vage
tekeningetjes, veel terminologie , te algemeen (6x)
 Wat duidelijk is: 2100 woningen, extra voorzieningen, wegen, groen,
lijkt verlengde van de stad (2x)
 Moeilijk leesbaar. Niet begrijpelijk geschreven. En de kaartjes,
waaronder de drie modellen, zijn ook niet duidelijk. Plaatjes p 14:
wat moet je daar als lezer mee? Wat is de functie hiervan? Volstrekt
onduidelijk. Wil je dat bewoners hier iets zinnigs over kunnen
zeggen, zorg er dan voor dat een dergelijk stuk helder is. Begrippen
worden niet uitgelegd en is voor leken niet te volgen. Lijkt meer
geschreven te zijn voor mensen die beroepsmatig direct verbonden
zijn aan dit vraagstuk. Ook allerlei tekentjes bij afbeelding proces en
planning zijn volstrekt onduidelijk. Plaatjes p 26, 27 ook zeer
onduidelijk: als lezer heb je geen idee wat je hiermee moet.
 Het is niet bedoeld om inwoners te informeren maar alleen de
verplichte zogenaamde inspraak over de balk te gooien
 Lijkt meer geschreven te zijn voor mensen die beroepsmatig direct
verbonden zijn aan dit vraagstuk.
 Het wordt mij niet duidelijk waarom bepaalde keuzes worden
gemaakt. Wat is de onderbouwing voor de keuze voor 2100
woningen? De keuze voor een wijkoverstijgende functie voor het
gebied?
 Vaag, veel vaktermen, abstract, niet duidelijk wat men precies wil.
 Te kleine letters, te veel op een bladzijde
 Het boekwerkje doet erg aan een reclamefolder denken waar geen
budgetten of kerngetallen aan zijn gekoppeld, hierdoor kan en mag
alles. Het taalgebruik is niet te volgen voor een leek. En dit stuk is
toch bedoeld om iedereen breed te informeren
 Wanneer komt er in inloopmoment, zoals wettelijk is
voorgeschreven? De school in Engelbert krijgt deze wel binnenkort.
 Dit boekwerk voldoet niet aan de Next City doeleinden of ambities,
waarom niet?
 "Pijler 1: De Eemskanaalzone verbindt het beste van twee
werelden" En Middelbert dan, is dat niet ook een wereld?
 Hoeveel m2 werk en zorg programma kunnen we nu verwachten,
en wat is de parkeernorm in deze toekomstige wijk?
 Veel holle woorden
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2.2 Plannen in kernwoorden
Aan alle 37 respondenten is gevraagd of het hen nu duidelijk is wat de plannen zijn met de
Eemskanaal zone. De antwoorden zijn verdeeld.
Tabel 2.2a: Is het duidelijk (geworden) wat de plannen zijn met de Eemskanaalzone?
Totaal
Totaal
Middelbert
(Abs)
(%)
12x
32%
0%
Ja (grotendeels)
27%

17%

Overig
Meerdorpen
48%

Deels wel, deels niet

10x

32%

Nee, vaag, nog veel onduidelijk

15x

41%

83%

20%

37x

100%

100%

100%

Vervolgens hebben de respondenten in een aantal kernwoorden aangegeven wat zij denken wat de
plannen zijn. De woorden: woningen, voorzieningen, veel en bedrijven worden het meest genoemd.
Tabel 2.2b: Kunt u in een paar kernwoorden weergeven wat u denkt dat de plannen zijn?
 Lijken nu nog op ideeën, is een lastig in te schatten wat het
'plan' wordt, ook door bijgevoegde modellen/foto’s
 Diverse bouw van sociale huur, hoogbouw en koopwoningen
met school, ontmoetingsplekken, voor support, kleine
ondernemingen en supermarkt. De buitenruimte sluit bij
omgeving aan en stimuleert ontmoeting tussen jong en oud. Er
is ruimte om te sporten. Buitenruimte is autoluw en gericht om
te fietsen richting stad
 Mooie weilanden volbouwen
 2100 nieuwe (redelijk betaalbare) woningen
 Bos en akkerland weg en volbouwen met goedkope woningen
en, als er nog plek over is, komt er ook nog een school,
winkels, sportvelden en bedrijven.
 Er komt een nieuwe wijk, parallel aan het Eemskanaal, die
Groningen en Meerstad verbindt
 Grote woonwijk langs Driebondweg. Vierbaansweg met
busbaan er dwarsdoor. Tunneltje onder Middelberterweg.
Exacte plannen en tekeningen zijn er helaas nog niet.
 Nieuwbouw, mountainbikepark
 2100 woningen, op 1 staat meer woningen, rest is bijzaak
 Bouwen, bouwen, bouwen
 Stedelijk (wordt vol gebouwd), langs huidige sloten/ verkavelingsstructuur, wonen en werken, energieneutraal, huurwoningen die tekort in
de stad opvangt; Vrijwilligers gaan het openbare onderhoud doen; Healthy aging
 Wijkoverstijgende voorzieningen; woningbouw, voorzieningen op gebied van zorg, sport, onderwijs, etc. , groene zones.
 Er moeten huizen komen, Groningen heeft tekort; al het groen moet wijken voor bedrijventerreinen en huizen, de natuur is weer de dupe
 Onduidelijk. Ik denk dat er 2100 woningen komen en dat hier op gefocust wordt
 Veel woningen bouwen. Nieuwe voorzieningen. nieuwe stadswijk. Weg open landschap
 Erg veel bebouwing, veel drukte en niet meer passend in deze tijd
 Een weg, veel huizen, hoogbouw en bedrijven
 2100 woningen bouwen tussen Middelberterplas & Eemskanaal, tussen Ringweg & Meerstad met aandacht voor bestaande omgeving
 Er komen woningen (ook gestapeld), commerciële en maatschappelijke voorzieningen
 Het lijkt wel alsof het enige resultaat van die inbreng een stijging van 1500 naar 2100 woningen is. +40% in 1 processtap en dan nog veel
te gaan, komen we dan uit op 8000 woningen?
 Stedelijk, veel openbare voorzieningen, hoogbouw en laagbouw, bedrijven
 Stedelijk/wel groen/ wisselend qua invulling
 Er wordt een nieuwe wijk gepland voor wonen, werken en recreëren
 2100 woningen, waarvan een deel hoogbouw, veel groen. Onduidelijk wat er met het Driebondsbos gaat gebeuren. Van mij hoeft dat niet
behouden te blijven en kan daar bebouwd worden of een park of zo aangelegd worden
 Behoud bos ipv wandelgebied of mooie woningen
 Combi van wonen en werken
 Veel woningen, veel groen, frisse manier van bouwen met oog voor duurzaamheid en nieuwe technieken, levendig nieuw stadsdeel met
ook betaalbare woningen
 Er is met alles rekening gehouden en het wordt voor iedereen wat. Weinig specifiek
 Men wil 2100 woningen bouwen, in meerdere bouwlagen, met functies in de wijk die ook voor andere bewoners van de stad en ook voor
bewoners van buiten de stad zijn bedoeld
 Woningen, wijkoverstijgende voorzieningen voor ook omringende wijken
 Groen en sportmogelijkheden.
 Groot winkelcentrum, horeca, gezondheidscentrum, school.
 2100 woningen, bedrijven, voorzieningen en wijkoverstijgende voorzieningen voor ook omringende wijken. veel groen en
sportmogelijkheden. Groot winkelcentrum, horeca, gezondheidscentrum, school.
 voor de NOW, bedrijven en voorzieningen (o.a. winkels).
 In het plangebied 2100 woningen realiseren.
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Tabel 2.3a: Is u opgevallen dat er nu over 2100 woningen
gepraat wordt en in eerdere plannen over 1500 (N=37)

2.3 Aantal woningen
In eerdere plannen voor dit gebied is steeds
gesproken over 1500 woningen. Nu staat in het
plan 2100 woningen. Van alle panelleden is 86%
dit opgevallen.
Vervolgens hebben de respondenten aangegeven
wat ze vinden van deze verhoging. Ruim zes op de
tien vindt dit niet/minder te begrijpen, de overige
bijna vier op de tien begrijpt het (deels) of probeert
het te begrijpen.

nee
14%

ja
86%

Tabel 2.3b: Reactie op verhoging mogelijk aantal woningen
Begrijpelijk (7x)
 Op zich prima. Er is tekort aan woningen
 Er is woningnood in de stad, het zal ergens heen gaan. Welkom
 Begrijpelijk vanuit de gemeente gezien maar ongunstig voor de MEER dorpen
 Verantwoord en ook nodig gezien de grote woningnood m.n. voor starters
 Op zich geen probleem, als het aantal geplande "bewoners" ongeveer hetzelfde blijft. Mogelijk zijn er minder koopwoningen voor
grote gezinnen en meer gestapelde bouw met sociale huurwoningen, 1 persoonshuishoudens en/of seniorenwoningen. Het lijkt
me belangrijk dat de oorspronkelijke balans, een ruim opgezette groene wijk met redelijk wat ruimte gehandhaafd blijft
 Bijzonder, maar wel logisch. Grond is duur en steeds meer mensen willen wat meer ruimte
 Geen probleem, zolang de bestaande omgeving daar ten positieve van kan mee profiteren
Er tussenin (6x)
 Begrijp het wel gezien de woningnood. Hoogbouw dan wel dichte stadsbouw past alleen niet echt bij Middelbert. Vraag me af
hoe de nieuwe wijk en de bestaande bebouwing ‘gescheiden worden’.
 Liever niet gehad, maar als dat betekent dat het Driebondbos (natuur tussen Driebondsweg en Eemskanaal) blijft bestaan en
veel groen/parken in deze wijk dan oké
 Maak me zorgen over woonkwaliteit van huidige bewoners. Wel begrijpelijk dat er behoefte is om veel woningen toe te voegen.
 Verrassend
 Tja ik weet niet of dat past, misschien is dat het gevolg van de wens om ook veel betaalbare woningen in het plan te krijgen.
Door ook hoger te bouwen kan het misschien wel passen. De woning dichtheid lijkt me met 2100 een stuk hoger dan in
Meerstad. Van de andere kant hebben we veel meer woningen nodig omdat iedereen blijkbaar in de stad wil wonen en we
straks met 250.000 stadjers zijn
 Alles hangt af van in welke gebied je wilt en kunt bouwen. Wel of niet behoud Driebondsbos. Hoeveel ruimte gereserveerd moet
worden
Niet-minder te begrijpen (23x)
 Belachelijk, onacceptabel, slecht, daar ben ik niet blij mee, zeer verontrustend, afschuwelijk en blijft het hierbij? (7x)
 Een toename van 40% en vind ik echt een heel groot verschil. Is de volgende stap 2500 of 3000 woningen? Hoe verhouden zich
deze woningaantallen tot de woonconcepten en is er überhaupt nog ruimte en of sprake van landschappelijke inpassing?
 Het wonen hier gaat zo ongelooflijk anders (minder) worden, dat ik er niet teveel bij stil wil staan want dan word ik depressief.
 Dat is 40% meer, zeer schokkend, dus alle vorige plannen/rapporten over dit gebied kunnen in de prullenbak? Zo worden onze
Meerdorpen weggevaagd tegenover het grote aantal woningen in Eemskanaalzone en ook in Meerstad
 Niet kunnen. Er is door omwonenden aangegeven dat rust, ruimte, groen en landelijk karakter moet worden behouden.
Verdere verstedelijking moet binnen het huidige stadgebied blijven, dus inbouwen, niet uitbouwen. We moeten niet in de
verleiding komen om het landelijke groen wat er nu is te bebouwen en vervolgens vol te bouwen. Deze tactiek wordt nu
toegepast. Het echte probleem van woningtekort wordt niet aangepakt maar op een makkelijke manier in de achtertuin van de
stad gestort. Nu is het dat als je in de stad woont je ook snel -buiten de stad bent- en kunt genieten van het Groningse land.
Behoud van het ommeland vraagt ook investeringen, zorg en aandacht.
 Waardeloos, zonder enige informatie en onderbouwing. Het komt uit de lucht vallen. Ons dorp wordt steeds Meer-dorp.
 Toont wederom de onbetrouwbaarheid van de instanties aan
 Dat is 40% meer! Bij elk nieuw document komt er meer in dit gebied. Stad aan het water leek zelfs alleen een groen raamwerk,
toen kwam 1500 woningen uit de lucht vallen en nu zijn het al 2100 woningen. En dan weten we nog niet hoeveel m2 voor
andere functies er nog bij komt. Dit gaat ten koste van het dorpse karakter. Ik heb het gevoel dat we overspoeld gaan worden
door de stad.... ik maak me grote zorgen.
 Niet goed want het gebied is maar klein waar ze moeten komen. Doet afbreuk aan Middelbert
 Komt volgens mij uit de lucht vallen
 Als dat zo doorgaat, komen er in 2024 nog veel meer bij. Misschien 2500/3000? Dit komt niet betrouwbaar over. Waar zijn we
als bewoners aan toe?
 Erg veel woningen voor zo’n gebied dat in vorige plannen een groene buffer tussen stad en Meerstad moest zijn.
 Ik vind 40% wel heel veel er ineens bij. Gezien het dorpse karakter van de omgeving
 Lijkt me heel veel woningen voor dat gebied. Blijft er niet veel over van het ruimtelijke karakter van het gebied
 1500 is genoeg, laten ze de rest bouwen op de drafbaan
 Veel. Het zal krap worden om er te wonen
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2.4 Voorzieningen
Naast woningen komen er ook bedrijven en voorzieningen. Het is de bedoeling om de nieuwe wijk een
wijkoverstijgende functie te geven voor Groningen-Oost, dat wil zeggen voorzieningen voor de
bewoners van de Eemskanaalzone, Meerstad, Ruischerbrug en Lewenborg.
Tabel 2.4a: Beoordeling van de keuze om het gebied een wijkoverstijgende functie te geven met voorzieningen op diverse
terreinen (buurtcentrum, school, winkels, horeca, stadspark, etc.)
Totaal
Totaal
Overig
Middelbert
(Abs)
(%)
Meerdorpen
Prima
9x
24%
0%
36%
Deels goed/ deels niet goed

10x

27%

17%

Niet goed

18x

49%

83%

32%
32%

37x

100%

100%

100%

Vervolgens hebben de respondenten aangegeven wat ze vinden van de wijkoverstijgende functie.
Tabel 2.4b: Reactie op wijkoverstijgende functie Eemskanaalzone
Prima (9x)
 Van deze voorzieningen kan ik ook gebruik maken
 Dit stimuleert ontmoeting
 Bewoners willen dichtbij basisvoorzieningen wonen en afstand woon-werk hoort zo klein mogelijk te zijn
 Winkels/horeca/park/buurtcentrum/sportfaciliteiten prima. School is er al in Meerstad/Engelbert. Die heeft minder meerwaarde
 In Engelbert/Middelbert is natuurlijk weinig voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar
 Voorzieningen in de buurt zijn natuurlijk altijd prettig!
 in Meerstad is bijna niets gedaan en staan met name woningen en geen winkels/ voorzieningen. Dit klinkt veel beter.
 Dit spreidt de drukte, is praktisch voor bewoners. Ontlast het verkeer.
Deels goed/deels niet goed (10x)
 Voor de leefbaarheid van de wijk is dat prima maar er zal geen plaats voor zijn nu er niet gebouwd zal mogen worden op de
riolering, naast de gasbuis, de Middelberterplas en (hopelijk) niet in het Driebondbos.
 Goed plan. Zolang de druk op de bestaande omgeving in goede banen geleid wordt.
 Waarschijnlijk veel extra toeloop naar de wijk
 Enkele voorzieningen zou fijn zijn, hier kunnen omliggende buurten ook gebruik van maken, mits deze voorzieningen er nog niet
zijn. Maar wijkoverstijgende functies, zoals? Volgens mij zijn deze er al in Lewenborg (sporthal, winkelcentrum, bibliotheek,
voetbal), Engelbert (MFC, voetbalclub)
 Bij veel woningen horen voorzieningen, maar moeten er wel zoveel woningen komen. Meerstad begint nu pas vormen te krijgen
zonder meer voorzieningen dan een school.
 Bij zo'n grote wijk horen voorzieningen. Supermarkt, school, buurtcentrum, stadspark is logisch. Maar wijkoverstijgend betekent
dat mensen van buiten de wijk daar naar toe gaan. Wat betekent dat voor de verkeersstromen door onze MEER-dorpen?
Het dorp Middelbert wordt doorsneden door de ontsluitingsweg en het dorpse karakter gaat verloren
 Kán negatief voor Middelbert uitpakken (meer drukte, overlast), maar we plukken ook de vruchten ervan: voorzieningen dichtbij
 Hoe meer voorzieningen, dan ook meer verkeersbewegingen en wordt het er drukker. Dit kan een negatief effect zijn voor de
MEER-dorpen.
Niet goed (18x)
 Dat zou ik geen goed signaal vinden, een functie voor Meerstad is te begrijpen. Lewenborg heeft al veel, Ruischerbrug kan naar
Lewenborg. Balans vinden. Niet én meer woningen én meer functies. Ruimtelijk blijven, daar is iedereen bij gebaat
 Wordt simpelweg teveel. Logischer om dat aan de Meerstad kant te plaatsen
 Lijkt mij niet nodig. Hou het meer groen. Er zijn winkels en bedrijven genoeg richting de stad en er komt een klein winkelcentrum
in Meerstad. De mensen in Engelbert/Middelbert doen het al jaren zonder
 Toename van verkeersstromen. Voor die functies wordt het gehele gebied grotendeels vol gebouwd, vrees ik.
 Voor een wijk of (dorpje) prima maar overstijgende wijkfunctie lijkt me niet wenselijk. Ivm aantrekken van meer mensen en dit
zou van ons als Middelbert een stad maken.
 Er komt een nieuwe school in Engelbert. Allemaal wel dubbel
 Worden deze faciliteiten niet ook al in Meerstad gerealiseerd? Daarnaast is de rijksweg ook vlakbij, waarom deze keuze?
 Nog meer mensen...ben hier gaan wonen voor de rust.
 Dit waren ook argumenten voor Meerstad. De school is daardoor bijna uit Engelbert verdwenen, er is nog steeds geen winkel,
supermarkt en andere voorzieningen. Het winkelcentrum Lewenborg is nu leverancier voor dit gebied.
 Lewenborg heeft het al zwaar met zijn voorzieningen, het hart van Meerstad ligt bij water van Meerstad en niet langs invalsweg
 Daarvoor is er toch Meerstad? Dit is geen logisch gekozen plaats
 Hierdoor krijgt het een publieke functie, nog stedelijker. Daardoor meer mensen/ verkeer etc. Het dorpse karakter verdwijnt.
 Het liefst wil ik het houden zoals het is, maar dat is niet realistisch. Wel graag het behoud van de Meerdorpen en Middelbert
 Nergens voor nodig! Sterker nog: bedreigend. Wijken rondom hebben hun eigen voorzieningen, zoals Lewenborg. Voor
Lewenborg betekent dat ook concurrentie en omzetverlies met alle gevolgen van dien. Waarom moet dat hier?
 Kan ook in Scandinavische havens of in Meerstad zelf. Brengt ook veel verkeersbewegingen met zich mee. En als je dan iets
doet met voorzieningen, oa winkels, dan lokaal en kleinschalig.
 Staat haaks op eerdere plannen, zoals Stad aan het Water van 2018. Toen was hier nog absoluut geen sprake van
wijkoverstijgende voorzieningen.
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2.5 Eemskanaalzone een levendig, groen stadsdeel
In de inleiding op het SPvE staat: we willen van de Eemskanaalzone een levendig en groen stadsdeel
maken. De respondenten is gevraagd of ze dit in het SPvE herkennen. De antwoorden zijn verdeeld.
Tabel 2.5a: Herkent u in de plannen van de Eemskanaalzone een levendig en groen stadsdeel
Totaal
Totaal
Overig
Middelbert
(Abs)
(%)
Meerdorpen
Ja
8x
24%
9%
32%
Deels wel, deels niet

17x

52%

73%

41%

Nee

8x
33x

24%
100%

18%
100%

27%
100%

N=37, alle respondenten, waarvan er 4 de vraag niet beantwoord, omdat ze daarvoor het SPvE niet (goed genoeg) hadden gelezen

Tabel 2.5b: Toelichting op herkenning Eemskanaalzone als levendig en groen stadsdeel
Ja
 Ik zie groen en openbare ruimte terug
 In de tekst maar ook de referentiebeelden komt dit goed naar voren
Deels wel/deels niet
 Men wil teveel. Levendig zal wel lukken, maar groen waarschijnlijk niet.
 Ik kan niet terug lezen hoe ze het groen willen opzetten of behouden zoals driebondsbos waar beschermde diersoorten zitten.
 Dichte bebouwing en groen lijken niet altijd samen te kunnen gaan. Voor mij gaat groen voor
 Ik lees wervende ambities, met bijpassende architectuur en landschap beelden met extreem hoge kwaliteit.
Volgens mij gaat dit nooit gebeuren. De meeste referenties passen niet bij het sociale woningbouw programma.
Ik begrijp niet waarom er niet een meer realistisch beeld wordt geschetst, met kerngetallen en werk en zorg programma m2.
Ik zie veel groen in tekst en beelden, dus het zal wel groen worden, en de gemeente gaat dit ook financieel beheren?
 Nee, want het zijn geschreven plannen en die kunnen elke seconde weer wijzigen
 Er is aandacht voor... of nou ja tenminste er wordt veel en vaak genoemd dat het heel mooi en ruim en groen en actief gebied
wordt. Ik vraag me sterk af of dat in de praktijk wel kan: én 2100 woningen én groen én ruim én levendig....
 Deels wel. Levendig houdt in veel mensen, dat sluit aan bij de wijkoverstijgende functie. Groen vind ik lastig. Dat wordt wel
genoemd maar komt bij de prioritering pas op de derde plaats, dus groen is blijkbaar toch niet zo belangrijk.
 Er wordt veel vaag en niet specifiek gesproken. Je kunt er veel kanten mee op
Nee
 ik zie niet hoe dit groen wordt met 2100 woningen
 Bij Klimaat wordt er wel wat over gezegd, maar wordt niet verder uitgediept.
 Wordt het nou groen? Wordt er nou veel sociale woningbouw gebouwd? Hoe verhoudt wens tot groen/sporten/recreatie zich tot
wens voor veel woningen...
 Woningen hebben de prioriteit en die zijn niet groen.
 alleen groen tussen de huizen , alle daken groen .groene buffer. ik vraag me het af . groot vraagteken.
Denk aan geluid van snelweg , en eventueel windmolens enz enz .
 Ik betwijfel of dit mogelijk is met woningaantallen van 2100 of meer, rekening te houden met geluidszones langs wegen, behoud
van dorpslint en dorpskarakter en landschappelijke structuren.
 Er gaat veel teveel groen verloren
 Ik denk dat er weinig ruimte overblijft voor groen, nu er zoveel woningen komen. Ik verwacht hier en daar een grasveldje, rij
bomen, speeltuin, groenstrookjes. Dat is een gemiste kans, want Meerstad, Meerdorpen mist nu een bos, ommetjes,
fietstochten door het groen. We hebben de Hunzezone (Euvelgunnerweg), maar die eindigt in industriegebied, ommetje
Meerstad en Driebondsbos, maar dat laatste is verboden toegang. Dus meer groen zou goed zijn voor zowel MEER-dorpen,
Meerstad als Eemskanaalzone. Daarom pleit ik voor een bosstrook langs de A7 die verbonden is met ander groen, zodat we
rondjes kunnen maken.
 Ik zie alleen maar steen met hier en daar ingekleurd groen ( zelfs de flatmuren zijn groen gekleurd); Alles is op elkaar gebouwd
met kleine kavels, parkeren op eigen terrein (auto-huis); Wat is de definitie van een groen stadsdeel? Als dat op elkaars lip
zitten onder 1 boom is, dan herken ik dat in de plannen
 Er worden ideeën losgelaten op een gebied die het dorp Middelbert en bv Engelbert het dorpse karakter laten verliezen
 Levendig zal het wel worden met zoveel woningen /mensen, maar door zoveel woningen te plannen (ook nog 2100 ipv 1500),
wordt het groene aspect lastiger te realiseren
Het vergrote aantal woningen maakt dit nogal ongeloofwaardig
 Levendig betekent m.i. drukte en veel vertier. Dat willen we niet.
 Voor wat betreft groen: ik zie niet hoe je alles wilt combineren. Volgens mij is er voor al die zaken geen ruimte meer voor groen.
 Prioritering: groen en blauw moet prioriteit hebben en niet de woningbouw. " De EKzone zal de komende jaren transformeren tot
een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, sport en recreatie". Past dat allemaal
in dit gebied in x vierkante meter?
 Vrees dat het niet allemaal past en ten koste van het groen gaat.
Overig
 Snap de vraag niet goed. Levendig betekent m.i. drukte en veel vertier. Dat willen we niet.
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2.6 Ruimte
Ook hebben de respondenten aangegeven of ze denken dat er in dit gebied genoeg ruimte is voor
groen, gegeven de 2100 woningen, bedrijven en voorzieningen.
Tabel 2.6a: Is er voldoende ruimte voor 2100 woningen, bedrijven en voorzieningen
Totaal
Totaal
Middelbert
(Abs)
(%)
Ja
7x
19%
25%
Nee
26x
70%
75%
Weet (nog) niet

Overig
Meerdorpen
16%
68%

4x

11%

0%

16%

37x

100%

100%

100%

Tabel 2.6b: Reactie op ruimte voor 2100 woningen, bedrijven en voorzieningen?
Ja
 Meer gestapelde woonvoorzieningen nodig - d.w.z. bouwen in de hoogte. Liefst innovatief met slimme vormgeving.
 Er staat dat er hoogbouw komt, jammer maar helaas
 bij wat meer hoogbouw (tot vier lagen) dan wel
 In verhouding met Lewenborg: bijna net zo groot, maar ongeveer de helft minder woningen
 In theorie is het plangebied groot genoeg om dit allemaal te ontwikkelen. Echter zal dit ten koste gaan van de landschappelijke
kwaliteiten, de ruimte, het dorpse. Ook heb ik grote twijfels of de ambitie voor betaalbare woningen te verenigen is met de
ambitie voor veel groen.
Nee
 Uiteraard is er vast ruimte te vinden voor groen in het gebied, maar ik denk dat er een grote kans ligt om juist de ruimte rondom
het gebied, zoals het gebied rondom de Middelberterplas en richting de N7/A7 te benutten voor groen en rust
 Er zal in de hoogte gebouwd moeten worden voor een groene wijk. Is dit in te passen?
 Blijft weinig ruimte voor over.
 Groen zal hierdoor zeker onder druk komen te staan
 Zoals de (niet te lezen schetsen modellen, zonder legenda of kerngetallen) is het niet te begrijpen hoe dit past, vooral met al
deze ambities. Wat wordt er bedoelt met bedrijven en voorzieningen? Komt er een BurgerKing bij de P&R, of een Lidl met groot
parkeerterrein?
 prioriteit ligt toch bij woningen. in de buurt genoeg bedrijventerrein , die jaren braak liggen en panden die ook jaren niet verhuurt
zijn .
 Nee daar maak ik mij zorgen over, zie ook antwoord op vorige vraag.
 veel teveel woningen, bedrijven etc. voor deze ruimte
 Dat verwacht ik niet. Maar dat is heel moeilijk echt te weten omdat het plan nog zo vaag is.
 Als ik het allemaal zo hoor, begin ik wel te twijfelen
 Groen is een soort stopwoordje geworden. Het moet ergens staan in de tekst, maar heeft niks te maken met de realiteit.
 Het vergrote aantal woningen maakt dit nogal ongeloofwaardig
 nee. het is een kleiner gebied dan Meerstad met in verhouding veel meer woningen. Dat kan niet groen zijn. Dat is een beetje
zoals het nieuwbouwprojectje hier om de hoek in Meerstad wat "bij de boomgaard" heet waar dan 40+ woningen op een stuk
grond gedrukt worden met 10 bomen ingetekend
 Zoveel woningen kunnen er al niet staan laat staan ook nog groen
 "De EKzone zal de komende jaren transformeren tot een levendig, stedelijk en groen stadsdeel met ruimte voor wonen, werken,
voorzieningen, sport en recreatie". Past dat allemaal in dit gebied in x vierkante meter? (zie ook tabel 2.5b)
 Als Driebondsbos verdwijnt is er veel groen weg. De vraag is of de Midelberterweg in een groene zone kunt (behoudt van het
lint). Bij de NOW zou ook veel groen komen. Vraag is of er voldoende verbindingen komen tussen de groene gebieden.
Weet niet
 De vraag is wat is genoeg groen! Zo groen als het nu is zal het niet meer worden. Het lijkt groen te gaan worden, in de praktijk
zal moeten blijken hoe het zal voelen.
 Volgens mij is het nog te vroeg om daarover te oordelen. Ontwerpend is er veel mogelijk.
 Wat is genoeg? Voor wie?
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2.7 Duidelijkheid modellen Eemskanaalzone

Op blz. 28 en 29 van het SPvE staan drie modellen beschreven. De lezers van de SpVE is gevraagd
of het voor hen duidelijk is, wat er bedoeld wordt met deze modellen.
Tabel 2.7a: Beoordeling duidelijkheid modellen SPvE
Abs
Modellen zijn me duidelijk
3x
Modellen zijn me deels duidelijk
14x
Modellen zijn me niet duidelijk
15x
32x

%
9%
44%
47%
100%

N=32: alle lezers SPvE

Tabel 2.7b: Toelichting bij beoordeling duidelijkheid modellen
Toelichting enkele respondenten
 Er worden verschillende opties benoemd 'campus', 'kavels', 'hart' en allerlei pijlers benoemd. Echter deze pijlers zijn in mijn
optiek niet alle te realiseren...dit zal in mijn optiek ten koste gaan van andere pijlers...
 Verschillende elementen worden specifiek weergegeven.
 Dat hier nog uit gekozen wordt?
 De omschrijving schept een beeld maar kaarten niet verhelderend
 Het beeld geeft net niet genoeg beschrijving om me mee te nemen wat er nu daadwerkelijk wordt getoond.
 De plaatjes zijn vaag ingekleurd je kunt er weinig uit lezen wat de bedoeling is met de vlekken die erin staan.
 De drie modellen zijn in beeld onleesbaar, zonder legenda en de ondersteunende tekst is veel te globaal. En het gaat de
hele tijd over het aansluiten van de stad met Meerstad. Maar hoe zit het met Middelbert en het overige plangebied wat
Meerstad voorbij het Kerkepad wil ontwikkelen, of wordt dit een losse ad hoc schets?
 De modellen geven een zeer abstracte, vage weergave van wat ze van plan zijn. En dan is dit nog het meest concreet van
het hele SPvE.
 Is dit de keus die ons wordt voorgelegd?
 Er wordt een denkrichting genoemd met hoe je potentieel het gebied kúnt inrichten. Maar ik snap dit stuk ook niet zo goed
in het document: je kunt niet alle 3 tegelijk willen uitvoeren. Je doet het goed maar niet halfbakken van alles een beetje
 Na het lezen van de tekst heb ik een beeld bij de modellen. Ik denk wel dat dit grafisch beter in beeld had kunnen worden
gebracht. Hetzij met concepttekeningen, of met referentiebeelden per model.
 Veel te klein weergegeven, legenda ontbreekt, roept meer vragen op dan antwoorden
De tekeningen zeggen niets, zijn niet leesbaar en de legenda ontbreekt.
 Ik kan niet duidelijk opmaken wat er bedoeld wordt met de 3 modellen
 Voorbeelden van hoe we dit ons moeten voorstellen. Er wordt gesproken over de voor- en nadelen van de modellen, maar
die zien wij niet terug in het SPvE.
 Kan de verschillen niet goed duiden
 Volstrekt onleesbaar. Staat geen legenda bij. Wat moet je hier als lezer mee?
 Niet leesbaar, wat moet je als lezer hiermee? Wat is de functie hiervan? Onduidelijk!
 Geen idee wat deze modellen precies betekenen. Kaartjes zijn onleesbaar. Legenda mist. Geen idee wat je hier als lezer
mee moet.
 Ik kan hier niks mee. Het kan alle kanten op gaan
 Ik herken de tekst bij de plaatjes niet
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2.8 Voorkeur modellen Eemskanaalzone
 Model I – Campus: In dit model staat het groenblauwe raamwerk aan de basis voor de ruimtelijke en programmatische invulling. Alles
is erop gericht om mensen naar buiten te laten gaan en te laten bewegen. Dit geldt voor alle leeftijdscategorieën en doel-groepen.
Alles is op loop of fietsafstand en autobewegingen worden tot een minimum beperkt. Waar je ook kijkt, overal is wat te doen.
 Model II – Kavels: Dit model bouwt voort op de bestaande economie. De groene onbebouwde ruimte is niet per definitie openbaar en
wordt gebruikt voor een goede inpassing van het landelijk gebied en het boerenbedrijf. Nieuwe bewoners wonen aan de akker of het
weiland. De korrelgrootte varieert van enkele woningen tot kleine buurtjes.
 Model III – Hart: In dit model wordt een nieuw hart voor Groningen-Oost ontwikkeld. De woningdichtheid is op geconcentreerde
plekken hoog, waardoor er ruimte ontstaat voor bovenwijkse voorzieningen zoals een wijkcentrum en een groot stadspark.

Nadat de gepresenteerde modellen uit het SPvE kort omschreven worden, hebben de respondenten
aangegeven welk model hen het meest aanspreekt.
Tabel 2.8a: Is er een model dat u het meest aanspreekt
Abs

%

Ja, model 1

9x

24%

Ja, model 2

16x

44%

Ja, model 3

3x

8%

Nee

9x

24%

37x

100%

Tabel 2.8b: Toelichting op vraag welk model de panelleden het meest aanspreekt (incl. toelichting)
Model 1
 Dit geeft ruimte om met de kleine erfjes aan mensen om eigen initiatieven te starten. Tiny houses en kleine buurtjes met
ontmoetingsplekken in de natuur
 Bewegen dient zoveel als mogelijk gefaciliteerd te worden.
 Probeer jargon als ‘het groen blauwe raamwerk’ ajb te vermijden, of leg het uit
 In model 1 is de ruimte meer van iedereen, maar wel in de groene sfeer van nu. Dat lijkt mij een prettig woon- en leefklimaat. Model 2
lijkt aantrekkelijk, maar volgens mij is een dergelijk model niet authentiek na te maken. Het zal de spontane kneuterigheid missen.
Model 3 klinkt grootstedelijk, dat pas qua sfeer volgens mij niet bij de plek.
 Bij dit model lijkt het dorpse karakter het meest gewaarborgd.
Model 2
 Past beter bij onze dorpen
 Past het beste bij de bestaande omgeving van de lintdorpen.
 Veel groen, wijds uit elkaar wonen, ruimte, dat past het beste bij de huidige aankleding en historie
 Het landschappelijke thema, stapsgewijs, geen grootschaligheid, inpassing landelijke gebied en boerenbedrijf.
 Past beter bij het dorpse karakter en wordt groen echt goed benoemd.
 dat klinkt als meest aansluitend op wat er al is, ruimte, respect voor historie en weilanden/akkers
 De bijbehorende teksten echter, krijg ik meer idee wat er wordt bedoeld. De 3 modellen variëren vooral in mate van stedelijkheid
versus dorspheid. Bij de tekst van het tweede model word ik zelfs enthousiast: ruimte voor experiment, andere woonvormen,
kleinschaligheid, landbouw. Uit de tekeningen is dit niet leesbaar. De stap naar het uiteindelijk gekozen gebiedsconcept is
ondoorzichtig. Wordt niet onderbouwd.
 Past het beste in onze omgeving
 Voor zover ik het begrijp: model 2 sluit nog het meeste aan bij de ideeën van bewoners.
 Goede inpassing van het landelijk gebied. Model 3 absoluut niet: bovenwijkse voorzieningen
Model 3
 Meer groen
 Ik vind de omschrijvingen bovenal erg vaag, met name model 1. Model 2 lijkt min of meer een uitbreiding van Middelbert (bewoners
wonen aan akkers en weilanden), wat mij zeker niet aanspreekt. Model 3 lijkt me de omschrijving van Groningen Oost als een aparte
wijk. Als die dan maar ver genoeg bij Middelbert weg blijft (bv aan de noordkant van de nieuwe verbindingsweg), dan likt me dat de
beste/gunstigste van de drie kwaden
 Ogenschijnlijk is er dan meer groen te realiseren.
Nee/geen mening
 Ik kan me er nog geen voorstelling van maken, dat maakt het lastig kiezen.
 Als dit de keuzes zijn, mis ik de keus voor een model met behoud van rust, ruimte en het landelijke karakter zit er niet tussen.
 Het zijn allemaal mooie woorden. Ik hoop dat het integer wordt uitgevoerd
 Vooral geen boeren met landbouw
 Wervende teksten zonder getallen, argumenten of realistische keuzes. het kan alle drie fantastisch worden of een drama.
 Liefst een combinatie van alle drie
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2.9 Gestapelde bouw
In het SPvE wordt ook het voornemen geuit om gestapelde bouw (meer woningen boven elkaar) in het
gebied te ontwikkelen. De respondenten geven hun mening.
Tabel 2.9a: Beoordeling gestapelde bouw
Totaal
(Abs)
8x

Totaal
(%)
22%

8%

Overig
Meerdorpen
28%

Deels goed/ deels niet goed

16x

43%

67%

32%

Niet goed

9x

24%

8%

32%

Geen mening

4x

11%

17%

8%

37x

100%

100%

100%

Prima

Middelbert

Tabel 2.9b: Toelichtingen op gestapelde bouw
Prima
 Is noodzakelijk gezien beoogde aantal inwoners.
 Gestapelde bouw scheelt ruimte
 Maar niet hoger dan de Middelberter kerktoren!
 Een gemengde woningvoorraad is volgens mij altijd goed. In Meerstad is die inpassing (zij het beperkt) ook geslaagd. Volgens
mij moeten we niet krampachtig vasthouden aan het beeld van de monumentale herenboerderij. Het landschap verandert nou
eenmaal. We moeten alleen niet doorslaan; het gebied zal nooit een stedelijke sfeer krijgen. Er zullen geen yuppen op afkomen,
zo realistisch moet je wel zijn. In de sociale huur zouden ze ook uitstekend passen. Een gemengde wijk betekent een goede
mix.
 Dat is efficient en goedkoop waardoor bereikbaar voor veel mensen
 Er zijn heel veel woningen nodig als de stad zo blijft groeien. Die beweging zou eigenlijk afgeremd moeten worden want het
ommeland loopt leeg. Als Groningen over een aantal jaar weer flink groter is zullen nóg meer mensen naar de stad willen en
wordt de groei en woningnood alleen maar aangewakkerd
 als dat niet het geval is is er nog minder groen ruimte over en zal ook de betaalbaarheid van de woningen te hoog worden
Deels goed/ deels niet goed
 Zoals ik schreef hebben we woningen nodig, maar hoogbouw is niet erg inclusief. Eigenlijk wenst iedere inwoner een woning
tussen alle andere huizen. Bouw huurhuizen geschakeld tussen koopwoningen. Dit voorkomt segregatie. Bouw inclusief, zodat
stigmatisering verleden tijd is. Geschakeld wonen met iedereen.
 Drie laags kan nog, hoger niet
 Voor woninghoeveelheden zal dit nodig zijn, ten gunste van meer groen/open landschap.
 Hangt van de plek af, aan de ring of begin van de driebondsweg lijkt me prima maar ter hoogte van de eerste boerderij lijkt me
laagbouw wenselijk en meer passend.
 Alleen goed als de flats dicht bij de ringweg komen en we hierdoor een echt bos, bijv. langs de A7 kunnen krijgen en de linten
op deze manier ook nog echt de ruimte krijgen zoals in Cultuurhistorische Analyse is bedoeld. Maar alweer: het is heel moeilijk
om me een voorstelling te maken van het plan.
 Op zich vind ik het goed dat er meer variatie is tov het huidige Meerstad. En plaatselijk een hogere woningdichtheid kan elders
ruimte (voor groen?) opleveren. Gestapeld hoeft nog geen hoogbouw te zijn. Bouwvolumes moeten zich wel goed verhouden
ten opzichte van het dorpse lint. Aan het Eemskanaal of dichtbij de ring kan ik me hogere bebouwing voorstellen.
 Misschien wel noodzakelijk, maar hoe hoog is hoog?
 Hangt ervan af waar ze komen te staan. Bv aan de andere kant van de ring aan het Eemskanaal tot aan de
Woonschepenhaven (maar behoort niet tot EKZ van dit SPvE) of aan de westzijde van het plangebied. Niet in de buurt van het
lint en de Middelberterplas.
 Als dat maar ruim van het Muddelbertse lint wegblijft: prima, want met gestapelde bouw kom je sneller op de 2100woningen
dan.met laagbouw, en blijft er dus meer ruimte over voor groenvoorzieningen en narunatuur
 wat ik al eerder heb gezegd, als dat betekent meer groen enz dan prima, maar niet hoger dan 4 lagen
 Bij gestapelde bouw kan er voordeliger gebouwd worden. Acceptabel is 2-3 bouwlagen.
Niet goed
 Past niet bij de huidige sfeer
 Liever niet, mijn voorkeur gaat daar zeker niet naar uit.
 woningen zo laag mogelijk houden geen hoogbouw.
 Om een hoge en bouwkosten betaalbare woon dichtheid te bereiken hoef je helemaal niet hoog te bouwen. Kijk maar naar de
Noorderplansoen buurt, zelfde aantal woningen in een veel kleiner oppervlak.
Of bouw als het GWL terrein in Amsterdam, dan passen alle woningen in het Slibdepot, en kan het overige plangebied park
worden, met alle weelderige ambities uit het boekje.
 We praten over het platteland en dorpjes. Daar hoort geen hoogbouw. Dat doet afbreuk.
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2.10 Driebondsbos
Tussen de Driebondsweg en het Eemskanaal en tussen PenR Meerstad en de Borgbrug ligt het
Driebondsbos (voormalig slibdepot). De respondenten is gevraagd wat ze vinden van het voornemen
om hier woningen (in het groen) en een mountainbikeparkoers te realiseren.
Tabel 2.10a: Beoordeling Driebondsbos

Prima
Deels goed/ deels niet goed
Niet goed

Totaal
(Abs)
8x

Totaal
(%)
23%

9x

26%

17%

Overig
Meerdorpen
26%

25%

26%

Middelbert

18x

51%

58%

48%

35x

100%

100%

100%

N=37 alle respondenten, waarvan er 2 de vraag niet beantwoord

Tabel 2.10b: Toelichtingen op Driebondsbos
Prima
 Is combinatie van recreatie en bewoning in dat gebied vind ik wel passend.
 prima programmatische toevoeging, naast overal het zelfde in Meerstad en overige nieuwbouw wijken van Groningen.
 Waarom niet?
 Het bos is nu niet aantrekkelijk. Elke verandering lijkt me goed
 Het is een bos? Niet toegankelijk en gevaarlijk gebied nu, toch?
 Mooie plek om te wonen in het groen en aan het water
 Het Driebondsbos is nu niet toegankelijk, en landschappelijk niet mooi. Voor mij hoeft het niet behouden te blijven
Deels goed/ deels niet goed
 Om ecologische redenen lijkt het me wenselijk om de groene stroken tussen de wijken te bewaken (in dit geval tussen EKZ en
Ruischerbrug/Lewenborg). En als groene verbinding die het buitengebied met de binnenstad in contact brengt. Een
mountainbike parcours past daar prima bij, woningen minder.
 Geen (tijdelijk mountainbike parcours. Huidige bos is niet toegankelijk voor wandelaars. Jammer. Verder eentonige begroeiing
d.w.z. veel hoge wilgen die gaan omvallen. Vergroting biodiversiteit is nodig.
Zeer Beperkte exclusieve bebouwing kan plaats vinden dwz hoge kavelprijs.
 Geen woningen, wel recreatie.
 Woningen hier in het groen bouwen belachelijk. Gebruik maar de open delen van het slipdepot waar nu geen bomen staan
maar voor woningbouw. Mountainbikeroute niet door dat bos. Maak dat maar in een nieuwe groenzone langs de A7/N46.
 Ik snap dat de plek ruimte biedt aan flora en fauna. Dit zullen we elders weer moeten creëren.
 Alleen het mountainbike parkoers spreekt me aan.
Woningen kunnen komen daar waar geen bos is in het bovengenoemde gebied, dus tussen de PenR en het Driebondsbos.
 Mountainbike parcours tijdelijk is niet logisch, want als dat parcours weg moet vanwege woningbouw moet daar weer een
andere plek voor gevonden worden. Dan maar beter direct op de juiste plek.
Niet goed
 Zonde van het bestaande bos, gewoon natuur natuur laten, onberoerd en groen laten (3x)
 Volgens mijn moet je heel zuinig zijn met oude bosgebieden, ook al zijn ze nog maar 60 jaar oud. Graag zo houden, niets mee
doen en moutainbikeparcours elders
 Dit bos moet z'n waarde behouden. Gebruiken als wandelbos is prima, maar geen andere activiteiten.
 Bos zou juist behouden moeten worden. Goed voor milieu en wandelen (recreatie)
 Dit zou de natuur minder ruimte geven. Overtrekkende vogels worden Verstoord (Ijsvogeltjes, havik, zeearend zitten er oa)
 Hier is een divers aan natuur ontstaan wat door woningbouw en zeker mountainbikeparkoers vernield zal worden.
Veel lawaai en meer licht en minder ruimte maakt het heel slecht voor dit natuurlijk leefgebied
 Dit gebied heeft zo'n 60 jaar ongestoord haar gang kunnen gaan. Hierdoor is er een uniek stukje natuur/bos ontstaan waar
groen en dieren/vogels een ecologisch evenwicht hebben. Bovendien is dit een belangrijke ecologische verbindingszone tussen
de Hunzezone en Kardinge/Roegwold.
 Een mountainbikeparcours en woningen zullen dit ecologisch evenwicht verstoren. En als we nou heel veel bos/groen hadden...
Bovendien is dit mountainbikeparkoers tijdelijk, raar om daarvoor bestaande natuur weg te halen. Wat me wel een goed idee
lijkt is om dit Driebondsbos te gaan ontsluiten voor wandelaars, op zo'n manier dat de dieren daar er geen last van hebben.
 Dat Groningen uitbreidt is logisch en niet te voorkomen, echter, de keuze om zo dicht naar de huidige lintdorpen te komen is
niet ok. Voorkom dat dorpen worden opgeslokt door nieuwbouw. Het bos kan als natuurlijke buffer dienen
 Zijn er ook schadelijke stoffen in slib, laat natuur natuur en laat biodiversiteit zo als die is. Mountenbiken kan ook in Meerstad
 Je moet niet aan dat slib komen. dat ligt er vast niet voor niks, zal vast vervuiling in zitten. Het zal giga veel energie (uitstoot
co2, geld, tijd) kosten en waar moet het dan heen? Zijn we de PFAS problemen alweer vergeten met de boodschap dat je vuile
grond gewoon niet meer aan moet raken. Laat dat alsjeblieft mooi liggen en probeer er wat natuur van te maken/houden,
eventueel als dat veilig kan dat je er doorheen kunt lopen, mountainbiken
 Dan zal blijken dat er vervuiling in de grond zit en alleen maar extra kosten en vertraging met zich mee brengen
 Het Driebondsbos is een mooi stukje ruige natuur, dat we moeten behouden. Het is prachtig dat dit er al is, een kado voor de
nieuwe wijk! Ik ben voorstander voor natuur in deze gebiedsontwikkeling. Ten bate van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. En
dan ook graag natuur voor de natuur in plaats van natuur voor de mens.
 Woningen kunnen komen daar waar geen bos is in het bovengenoemde gebied, dus tussen de PenR en het Driebondsbos.
Mountainbike parcours tijdelijk is niet logisch, want als dat parcours weg moet vanwege woningbouw moet daar weer een
andere plek voor gevonden worden. Dan maar beter direct op de juiste plek en niet in het Driebondsbos.
 Is een uniek natuurgebied geworden, zou erg zonde zijn als dat verdwijnt. Zie ook het stuk van Doevedans in het DvhN

9 september 2020

- 14 -

2.11 Communicatie/informatie
Vervolgens hebben de respondenten de communicatie en informatie door Bureau Meerstad over de
plannen voor de Eemskanaalzone/Middelberter Raamwerk beoordeeld. De vier voorgelegde stellingen
worden kritisch beoordeeld.
Tabel 2.11a: Beoordeling 4 stellingen Communicatie/informatie (n=37)
a. .. de communicatie over de ontwikkelingen van dit gebied

28%

b. .. de mate waarin u als bewoner wordt betrokken bij de
plannen over dit gebied

19%

c. .. de ruimte die u als bewoners krijgt om uw mening in te
brengen
d. .. de mate waarin er wat wordt gedaan met de mening van
bewoners

25%

33%

22%

3%

47%

39%

20%

Prima

47%

39%

49%

Deels goed/ deels niet

28%

Niet goed

Weet niet

Tabel 2.11b: Toelichtingen op Communicatie/informatie
Positief
 iha: het SPvE is zeer vaag, waardoor het moeilijk is om hier goed
 Steeds via meerdere kanalen goed geïnformeerd en de kans
op te reageren.
gekregen op inspraak.
a.: De verhoging van 1500 naar 2100 komt uit de lucht vallen. Is
 Denk dat er soms wel wat geluisterd wordt (denk aan verdiepte
vooraf totaal niet gecommuniceerd. We proberen nu de
aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg). Maar het gaat om geld
ecologische rapporten over het Driebondsbos boven tafel te
mensen, alleen maar geld verdienen en kavels verkopen.
krijgen. Maar die krijgen we niet. Die komen pas beschikbaar bij de
reactienota. Dus we moeten nu reageren op het SPvE met
Neutraal
onvolledige informatie
 Wat er gebeurt met inbreng zal de toekomst leren.
b/c. Ik voel me als bewoner niet betrokken, er is geen
 Punt d is afwachten hè
inloopbijeenkomst geweest onder het mom van corona, maar
 Ik ben blij dat de belangenvereniging er op zit en deze enquête
inmiddels worden er over andere plannen weer
uitzet. Ik voel totaal geen betrokkenheid met bureau Meerstad
inloopbijeenkomsten georganiseerd, maar niet voor SPvE.
ondanks de uitnodigingen en brieven met uitgewerkte plannen.  c. Wij mogen allemaal onze mening geven, maar als je ziet wat er
 Ik heb tot nu toe het idee dat ik als bewoner betrokken word en
overblijft van de vorige inloop, dan vrees ik het ergste
de gelegenheid krijg tot inbreng. Het ineens schuiven met
d. De vorige inloopbijeenkomst is zeer summier in de bijlage van
woningaantallen zonder echte onderbouwing vind ik wel zeer
het huidige SPvE gekomen. En als je leest wat daar de wensen
merkwaardig. Ik kan nog niet goed inschatten of er wat gedaan
waren, lijkt dat niet echt terug te komen in het SPvE. Dus is er wel
word met de inbreng van de bewoners.
echt wat mee gedaan?
 ik heb geen idee wat goed of slecht is
 Er is geen inloop moment geweest, en het programma wordt met
 We weten niet of er voldoende rekening wordt gehouden met
40% verhoogd, en dan weten we nog niets over werk, zorg en
de wensen van omwonenden of dat de gemeente / BM z'n
parkeren (verharden)
eigen gang gaat.
b. Er is veel beloofd over participatie, maar ik merk er niets van.
c. "Meerstad: De deur staat altijd open" Is voor werkenden tijdens
Verbetertips
kantooruren niet handig. Graag inloop organiseren
 Wees transparant in wat je nog meeneemt in je besluitvorming
d. In de bijlage zijn netjes de lijstjes opgenomen, maar er is niet
en duid wat je laat liggen.
aanwijsbaar iets mee gedaan. En niemand heeft gevraagd om van
 Je ziet wel dat mensen hun best doen, maar ik mis vaak
1500 naar 2100 woningen te verhogen.
mensen/organisaties die zuiver op de graad zijn
 georganiseerd. Ondanks Corona wordt er bv wel een inloop
georganiseerd voor de nieuwe school in Engelbert. Deze
Kritisch
gebiedsontwikkeling is zo groot en heeft zoveel invloed op onze
 Je krijgt toch vaak het idee dat bewoners inbreng onderleefomgeving. Dat moet worden toegelicht. Er zijn zoveel vragen bij
geschikt is aan andere belangen (en dat zal ook wel zo zijn)
de bewoners. De belangenvereniging heeft een bijeenkomst
 Jammer dat de plannen zo vaag zijn en ik betwijfel of er iets
georganiseerd hierover, maar eigenlijk is dat het werk van Bureau
met onze mening wordt gedaan: de gemeenteraad heeft niet
Meerstad. Bij de vorige inloop konden we stockeren, er zijn veel
zoveel met de buitengebieden en wil meer woningen. Die
stickers geplakt bij de hoogbouw en voorbeelden in hogere
zullen er ook wel komen. In het spve worden de resultaten van
dichtheid. Hetzelfde soort referenties zien we nu toch weer
een inloopbijeenkomst weergegeven. Daar wordt niets mee
terugkomen. Wat wordt er met onze input gedaan?
gedaan in het programma. Zo heeft inspraak weinig zin.
 Waardeloos stuk dat SPvE. Bewoners worden overvallen en er is
 Eerst 1500 woningen en dan ineens 2100. Hoezo overlegd?
niet eens een inloop georganiseerd. Participatie van Jan lik me
 En dan een onbegrijpelijk stuk als het SPvE.
vestje. Allemaal vaag en vraagtekens. Bewoners worden niet
 Ik vind het zeer kwalijk dat er voor dit SPvE geen inloop oid is
serieus genomen, sterker nog: worden op een dwaalspoor gezet.
 Vaak het idee dat men wel wil/moet luisteren, maar vervolgens
De inbreng van de inloop vorig jaar van de Middelberters: daar is
de weg ingaat waarvan men zelf vindt dat dat de goede weg is.
niets mee gedaan. En dan ineens een brief vanuit het niets met ipv
 inspraak procedures zijn alleen om aan de verplichting te
1500 2100 woningen met aanvullend programma.
voldoen en niet om ook werkelijk veranderingen door te voeren.  Ik zie weinig terug van onze inbreng in het nieuwe plan. Lijkt steeds
vol blijven houden dat er naar gekeken wordt en met de
meer een stad te worden.
wensen rekening wordt gehouden, maar later blijkt dat de
bewoners weer zijn genegeerd met een al dan niet onduidelijke
reden

9 september 2020

- 15 -

2.12 Welke kansen/zorgen/wensen ziet u voor dit gebied
Tot slot van de vragenlijst hebben de respondenten iets mogen toevoegen over de kansen/zorgen en
wensen over dit gebied.
Tabel 2.12: Welke kansen/zorgen/wensen ziet u voor dit gebied
 Er is enorme potentie om met de komst van de nieuwe wijk dit deel van de stad te transformeren tot een van de meeste fijne plekken
om te wonen in Groningen.
Ik maak mij het meeste zorgen over de verkeersdruk die op mijn omgeving komt te liggen. We zouden graag zien dat onze straat, de
Olgerweg (Middelbert/Engelbert) juist rustiger wordt en niet in de nabije toekomst de rol van ontsluitingsweg gaat krijgen voor nog
meer mensen. Het is een gemiste kans, wanneer de nieuwe wijk straks een oase van rust is, maar de omliggende gebieden
opgezadeld worden met de verkeersdrukte van de extra 2100 woningen.
Daarnaast zouden wij graag zien dat de investering in dit staddeel niet bij de grens van de nieuwe wijk ophoudt. Om in alle rust te
kunnen leven en recreëren in deze kant van de stad, is ook investering in het omliggende gebied nodig.
De meeste concrete maatregel die dit deel van de stad, inclusief de wijk, direct aantrekkelijk maakt: een goede (groene) geluidswal
langs de oostkant van de N7/A7, van het Eemskanaal tot en met Engelbert. Inclusief goede buffer rondom knooppunt Euvelgunne,
zodat er ook in de nieuwe wijk in rust geleefd kan worden. Daarmee wordt de basis gelegd voor een gebied dat komende jaren tot
bloei kan komen zonder de gejaagdheid van (vracht)verkeer, zonder zicht op bedrijventerreinen.
Wie weet biedt de aanleg van de tunnels van de Zuidelijke Ringweg een kans.... voldoende grond om een begin mee te maken.
 Er staat in het plan genoemd dat mensen oud en jong elkaar kan ontmoeten. Mensen met een beperking kunnen gebruik maken van
de openbare ruimte. Neem mee dat over elke ruimte, supermarkt, school, speeltuin, bedrijventerrein, trottoir, een afspiegeling van de
samenleving meepraat. Noem dit in het PVE. Richt je o.a. ook op mensen die nog maar net in nederland wonen. Inclusive design for
all. Laat je ook inspireren door de woningen in Wijhe Olst met aardewoningen. En het inclusieve karakter van het inwonersinitiatief in
Ede: https://youtu.be/fwXrRvH9Umo En kijk ter inspiratie eens naar https://youtu.be/zTtfBebQS3c over design for all
Bouw een school voor iedereen. De nederlandse onderwijs organisaties en de regering weten al langer dat we een transitie gaan
maken naar inclusief onderwijs. Het huidige passende onderwijs is achterhaald. We gaan passend onderwijs verregaand doorvoeren
en kunnen dan de stap maken naar inclusie. Geen busjes meer naar ander wijken met kinderen die de aansluiting missen met andere
spelende kinderen in de speeltuin. Laat kinderen in deze wijk elkaar kennen, dan kunnen ze ook samenwerken aan een nieuwe
samenleving.. Ter inspiratie hier ook een filmpje van een voorbeeldschool in Engeland:
https://www.youtube.com/watch?v=NRR67_osT-Q&t=343s Ik ben heel benieuwd en kijk uit naar een inclusieve wijk in mijn achtertuin.
 maak er een groot natuurgebied van , laat de dorpen nu zoals ze zijn, maak Meerstad groter zoals de eerste plannen waren .
de omliggende dorpen zijn weer de pineut , hebben hier het meeste last van ( verkeer , geluidsoverlast en het plaatsen van
windmolens in de buurt). waarom de omliggende bedrijventerreinen niet beter beheren en indelen , groen en natuur moeten onnodig
wijken .oude bedrijventerreinen opfrissen en aantrekkelijk maken. waarom de Meerstad niet gebruiken en hier op in spelen. Gebruik
hier de vrije ruimte voor. Waar ik vooral bezorgd om ben is dat we als engelbert/middelbert worden opgeslokt door de stad en
Meerstad .We veel overlast krijgen en al hebben van verkeer voor de Meerstad en geluidshinder van de A7 en de omliggende
bedrijventerreinen. Ik vraag me af of de nieuw aan te leggen weg naar Meerstad dit gaat oplossen. Verder het beeld dat ik straks ook
nog hoge en lawaai producerende windmolens naast me krijg. Het is nog steeds zo dat de bestaande natuur moet wijken , waarom niet
integreren of zo laten. Het klinkt mooi groene huizen, maar is niet mijn ding en geloof hier niet zo in. Het is duidelijk dat dit plan een
mooi verkoop plaatje moet worden en aantrekkelijk moet zijn voor toekomstige bewoners.
 Geen eigenlijk. Ik woon in Engelbert en heb er denk ik niet heel rechtstreeks mee te maken, alleen als ik er evt. doorheen of langs rijd.
Ik stel me zo voor, dat als ik dit stadsdeel (in de verte) zie liggen ik er een goed gevoel over krijg wetend, dat het 1) de historie van het
bestaande landschap respecteert, 2) groen is in meerdere opzichten, 3) een prettige plek is voor de bewoners om te wonen (en te
werken, want thuiswerken gaat blijven, dus daar zullen de nieuwe woningen vast op aangepast worden!)
 Ik zal gebruik kunnen maken van de voorzieningen. Voor de voetbalvereniging is het positief, meer leden nieuwe leden. Ik vrees dat de
openheid van het gebied er straks niet meer is.
 Kansen: meer woonmogelijkheden omgeving stad/ Zorgen: dorpen die opgeslokt worden door veelvuldige nieuwbouw, verdwijnen
groen, boerderijen, akkers, dieren, etc / Wensen: behoud groen, oude woningen, dieren, natuur
 Spannende en innovatieve groene wijk kan worden ontwikkeld naast oude dorpskernen. Nieuwe woonconcepten ontwikkelen met
collectieve energie-efficientie , woningen met stevige eisen aangaande zonne panelen, zonneboilers. Proefwjk stadswarmte?
Hemelwater voor sanitair doorspoelen? Toekomst gericht en innovatief!
 Risico is dat het groots wordt begonnen, maar dat door (huidige/een volgende) crisis het erg lang gaat duren voordat de wijk de
beleving/voordelen heeft die worden genoemd.
 Herkenning van het landschappelijke karakter en zorgen over het behoud van het dorpslint van Middelbert.
 Kansen zie ik niet zo veel; de dorpen zullen opgaan in Meerstad, vrees ik. Ik hoop wel dat er meer senioren- en jongerenrekeningen
komen zodat oud en jong uit onze dorpen toch nabij kunnen wonen.
 Wens: Laten we de vooruitgang niet in de weg staan, maar de bouwers blijven benadrukken hoe belangrijk de natuur voor ons
allemaal is. Doe alles met liefde en zorgvuldigheid.
 De komst van Meerstad en meer huizen is een feit. En niet per definitie slecht. Ik hoop op een aantrekkelijke speelse bouw, veel groen
en meer voorzieningen op een centrale lokatie (in Meerstad en rond Mfc is dan logischer).
 Kans: meer voorzieningen / Zorg: te druk/ Wens; een groene wijk, die mooi in de omgeving past.
 Mooie groene wijk met een open structuur. Kan alleen met veel minder huizen dan de genoemde 2100.
 kansen: sociaal veilig en kwalitatief beter fietspad
zorgen: extra verkeer in Middelbert, minder rust en donker in de nacht. Gedoe in de Middelberterplas achter ons huis, het is een prive
natuurplas (22 meter diep en dus gevaarlijk en bij verdrinken onze verantwoording) en er wordt nu al veel natuur vernield en afval
gedumpt. Fietspaden erlangs en de recreatie gedachte is niet handig, en een groot hek eromheen is volgens mij voor niemand een
succes.
 Kansen: - / Zorgen : verdwijnen open landelijk karakter, verkeersdrukte Woldbrug, Klein Harkstede en Hoofdweg is nu al heel hoog en
zal bij 1500 woningen dichtslibben. Wensen open landelijk karakter houden fiets en wandelpaden. Recreatiefunctie verspreiden.
 Meer groen (bos) mooie manier van wonen. Op een duurzame en natuurlijkvriendelijke manier. Ruimte voor bv kangoeroe woning,
“common“ manier van leven, zorgboerderij met lokale producten.
Vervolg op volgende pagina

9 september 2020

- 16 -

En een uitgebreide reactie
 Wens: het liefst verandert er niets.
 Oude polderstructuur en huidig lint, inclusief zichtlijnen, in tact laten. De ontsluitingsweg moet qua structuur niet leidend zijn voor de
toekomstige ontwikkelingen. Houd rekening met de cutluurhistorie en houdt dus het eeuwenoude lintdorp Middelbert in tact.
 Het lint moet ruimte hebben. Minimaal 250 meter aan weerszijden niet bouwen (tot aan achtergevel boerderij nr 6). Het lint moet
landschappelijk zichtbaar blijven.
 De kavels tussen en achter de huidige bebouwing moeten agrarisch/groen blijven. Zijn wel kleine percelen en versnipperd, maar moet
wel groen blijven.
En kunnen oa gebruikt worden voor weiden paarden en schapen. Kans: ga aan het lint dieren houden die hier oorspronkelijk ook
werden gehouden, zoals in de gemeente Gees. De dorpsbewoners van Gees introduceerden het huisweidenproject. In het dorp
ouderwetse dierenbehuizingen en zeldzame dierenrassen toegevoegd, aangevuld met streekeigen groen.
 Hoe behoud je een hoogwaardig landschap? Groenvisie (Groenplan) Groningen Hoe is de overgang tussen de toekomstige
bebouwing en het Middelberter lint? Geen zicht op bv parkeerplaatsen, asfalt, kliko’s en/of hekwerken, schuttingen, etc. Een
mogelijkheid is om soort van basisspelregels af te spreken (dmv groenstrook tegen zicht op bebouwing en geluidsoverlast. Tevens een
functie voor verbinden van ‘Driebondsbos en NNN gebied Middelberterplas)? Wens is groen. Dit meenemen in het ontwerp. Zorg
ervoor dat er al groen is voordat er gebouwd gaat worden.
 Ontsluiting? Niet vanaf Middelberter lint.
 Afsluiten van de Middelberterweg thv de kruising met de Driebondsweg tegen verkeer. Laat Middelbert een geïsoleerd dorp worden
(blijven) in het grote Meerstad.
 Aandacht voor andere woonvormen gewenst. Bv. gemeenschappelijk wonen, cpo, woonwerk, senioren of andere nichegroepen etc.
ook vanuit Woonvisie en bewoners de MEER-dorpen.
 Waarom geen inloop? Daar is behoefte aan, want het SPvE is onleesbaar voor leken, abstract van aard, behelst veel pagina’s en roept
veel vragen en onduidelijkheden op. Bewoners haken daardoor af. In Groningen worden voor andere ontwikkelingen wel
inloopbijeenkomsten georganiseerd. Een gemis dat een inloopbijeenkomst niet mogelijk was. Dit biedt de gelegenheid tot stellen van
vragen, interactie, dialoog, etc. De impact van dit gehele plan is groot.
En bij BM naar binnen lopen kan alleen tijdens kantoortijden, en dan werk ik, zoals veel mensen. Bovendien werpt dit een hoge
drempel op. Als je participatie serieus neemt, dan regel je een bijeenkomst.
 Komt bij dat de inbreng van de inloopavond okt 2019 van de Middelberters nergens terug te vinden is in het SPvE.
 Van 1500 naar 2100 woningen + voorzieningen + bedrijven: enorme verandering tav (deels haaks op) eerdere plannen (oa Next City
en Stad ah Water). De bewoners worden hiermee overvallen.
 Het wordt bij elke stap meer (van groen netwerk > 1500 woningen > 21 00 woningen + ander programma) -> aldoor meer stad ipv
dorpskarakter
 En in hoeverre staat het aantal woningen vast (nu 2100, straks nog meer?)?
Aan hoeveel voorzieningen en bedrijvigheid moet er gedacht worden? Wat voor bedrijvigheid? Horeca? Duidelijkheid/Kengetallen
ontbreken en roept vragen op.
 Wat is de status van ‘Stad aan het Water’? Want dat staat haaks op SPvE.
 Het wijkoverstijgende karakter komt ook totaal uit de lucht vallen. Het kloppende hart van Groningen-oost? Waarom hier? En niet in bv
Meerstad of Scandinavische havens?
 Er wordt geen rekening gehouden met de cultuurhistorie. Bij de inpassing van de hoofdontsluitingsweg is al geen rekening gehouden
met de cultuurhistorie. In het SPvE staat dat er in een latere fase rekening mee wordt gehouden. Waarom niet nu al? Alleen de
historische slotenstructuur wordt genoemd.
 Middelberterplas behoort niet tot het plangebied en is tevens particulier bezit. Deze plas is niet toegankelijk voor recreatie en is erg
(zwem)gevaarlijk vanwege de grote diepte (20m+) met koude wellen. Laat dit stukje unieke natuur (Natuur Netwerk Nederland) met
rust en laat ook een brede rand onbebouwd, zodat de natuur zich verder kan versterken en verbinding via de Middelberterweg kan
maken met het Driebondsbos.
Zorg: hoe gaat de Middelberterplas beschermd worden? Wat voor voorzieningen gaat BM/gem. Groningen treffen om de bewoners
van de toekomstige wijk te weerhouden het gebied te betreden vanwege juridische aansprakelijkheid?
 In het SPvE lijkt er impliciet gekozen te zijn voor model 3. Afwegingen zijn niet transparant. Dit komt niet overeen met de wensen van
de bewoners, want dit is het meest stedelijk model. En het is juist een uitgelezen kans om samen met bewoners (participatie!) tot een
model te komen.
Ruimte voor een diverse wijk met kleinschalige woningbouw en experiment dorps! Model 2 = interessant
 De drie modellen zijn (zonder legenda) onleesbaar. Er staat een toelichting bij, maar wat zeggen deze modellen? Voor- en nadelen en
afwegingen ontbreken. Neem de lezer mee wat de modellen bijvoorbeeld voor gevolgen hebben voor het groen.
 Zorgen om verkeersdruk bij zoveel meer inwoners. Verkeersveiligheid is al jarenlang een probleem in de MEER-dorpen. En het
bouwverkeer?
 Waarom moet de stad naar ons toe komen? Talloze voorzieningen zijn op fietsafstand, we wonen immers bij een grotere stad. Je hebt
hier de rust en de ruimte, daarom ben ik hier gaan wonen.
Als er dan toch voor voorzieningen wordt gekozen, ga dan voor lokaal en kleinschalig. Geen grote supermarkten, doe dat bv in
Meerstad, daar is behoefte aan. En geen fast food restaurants.
Dit geldt ook voor bedrijvigheid: kleinschalig en lokaal.
 Het dorpse karakter, de weidsheid, de lange zichtlijnen, rust en ruimte, dat zijn de kwaliteiten die worden gewaardeerd door bewoners.
M.i. wordt dat met de komst van de nieuwe wijk bedreigd.
 Geluidsoverlast: hebben we met de bouw van 2100 woningen, voorzieningen en bedrijven jarenlang last van geluidsoverlast van de
bouwwerkzaamheden?
 Behoud van het lint, min. 250 meter aan weerszijden geen bebouwing.
 En bij ontsluitingsweg, P+R en naast ring dichtere bebouwing. En richting lint en Mbplas steeds minder dicht.
 Prioritering: groen en blauw moet prioriteit hebben en niet de bebouwing. De EKzone zal de komende jaren transformeren tot een
levendig, stedelijk en groen stadsdeel met ruimte voor wonen, werken, voorzieningen, sport en recreatie. Past dat allemaal in dit
gebied in x vierkante meter? Zit teveel spanning op, valt niet met elkaar te rijmen. Vrees dat het niet allemaal past en ten koste van het
groen gaat.
Vervolg op volgende pagina
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Onlangs is het Groenplan geïntroduceerd. Hierin wordt genoemd dat er groene aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen worden
ontwikkeld langs cultuurhistorisch waardevolle lijnen om dorp, stad en landelijk gebied met elkaar te verbinden. Waarom is dit niet in
het SPvE meegenomen?
Er staat dat in grote ontwikkelgebieden zo mogelijk het bestaande groen versterkt wordt. Meerstad wordt hier ook genoemd. We zien
graag terug dat het bestaande groen wordt uitgebreid en versterkt in het Middelberter Raamwerk en bij de cultuurhistorische linten
van Engel- en Middelbert.
Er wordt in het SPvE vrijwel niets over de linten genoemd, maar wel de volgende zinsnede (pagina 49): “De bestaande
cultuurhistorisch waardevolle omgeving van het lint van Middelbert wordt met de historische lintbebouwing onderdeel van de wijk”
klinkt onheilspellend.
Het thema natuurinclusivitiet en biodiversiteit ontbreekt. Er wordt gesproken over groen: alleen voor recreatie of voor flora en fauna?
Graag ook voor flora en fauna!Er zou voor het hele plangebied (en liefst nog breder) een onderzoek moet worden gedaan naar
natuur en ecologische waarden. Net als nu gedaan is over de cultuurhistorie. Je wilt dit juist hebben als input voor de planvorming.
Welke functie heeft het noemen van de refenties in het SPvE? De relatie met SPvE ontbreekt, niet helder welk specifiek aspect
precies nu als referentie dient.
Huidige bebouwing:
-Geen sloop bestaande bebouwing (begin Mbweg)
-investeren in Mbweg 6 (mits in eigendom van de gemeente/BM), maak het aantrekkelijk voor huidige en toekomstige bewoners, bv
stadsboerderij: zorgboerderij/lokale producten/kleinschalig.
-beter onderhoud Mbweg 4 (eigendom gemeente/BM)
Kan er ook iets worden gedaan met het geluid vanaf de ring? Landschappelijke geluidsbuffer. En bijv. stil asfalt (ook voor nieuwe
ontsluitingsweg)?
Het landelijk karakter verdwijnt en er staan op dit moment veel bestaande bedrijfspanden leeg in Groningen en er zijn veel winkels
dicht. Deze panden moeten een herkansing krijgen als woning of andere kleine bedrijven
Zorgen: De MEER-dorpen en zeker Middelbert zal worden weggeveegd door Eemskanaalzone.
Ik vrees dat er weinig overblijft van de cultuurhistorie van de lintdorpen. Er gaat gebouwd worden volgens de oorspronkelijke
slotenstructuur. Maar dat is te weinig. Toename verkeersstromen. Er staat ook nog een brug over het Eemskanaal ingetekend en
wegen vanuit het nieuwe gebied richting Middelbert. Hier staat niets over in de tekst, waardoor ik extra wantrouwend word
Kansen: Kansen op een echt bos, geen gestileerd iets, maar echte natuur waar ook dieren blij van worden en waar mensen kunnen
recreëren. Dat verhoogt ook de waarde van de huizen in de buurt. Is voor iedereen fijn.
Er moet helemaal niks veranderen, bouw die woningen op oude leegstaande industrieterreinen. Ik wil niet meer voorz., ben blij met de
wind.
Kansen: aanhechting Meerstad met Groningen, nieuwe voorzieningen, meer bruikbare openbare ruimte, wellicht een grotere woning
voor onszelf?
Zorgen/aandachtspunten: inpassing in bestaande omgeving, inbreuk op landelijke sfeer, behoud van flora en fauna, verkeersdrukte.

 Zorg is dat Middelbert als lint opgeslokt wordt
 Behoud van de mooie lintdorpen!
 Alleen nog maar super duurzame huizen bouwen, met aannemers die NIET vasthouden aan waar ze bekend mee zijn. Geen of weinig
beton (co2), liever juist opslag van co2 door gebruik van hout en bijvoorbeeld hennep voor isolatie etc etc. slim gebruik van ramen/zon,
natuurlijk gasloos met liefst bodemwarmtepomp of nog beter met name in een dichtgebouwd deel een warmtenet! Net als bij het begin
van Meerstad waar we vooruitstrevend waren met gasloos bouwen nu, 10+ jaar later, weer een vooruitstrevende nieuwe stap maken
 Kan positief uitpakken inzake activiteiten voor jongeren die er nu niet zijn, als het maar ruimtelijk en met veel groen wordt aangelegd.
met drukte/verkeersbewegingen, niet positief en wanneer stopt de gemeente de bouw van huizen richting Middelbert/Engelbert.
Wensen: Zorg voor verbindingen van de waterwegen, Middelbertplas - Borgsloot, zorg voor nieuwe natuur gebieden aan de rand van
onze dorpen (groen/water), zodat we niet verstedelijken en een groene buffer houden, tussen nieuwe bebouwing/ snel en ander
wegen.
 Ik begrijp dat er een verbinding tussen stad en Meerstad moet komen om Meerstad niet als een los deel v d stad te zien. Behoud
daarbij het dorpse karakter v d dorpjes in de buurt. Daarom zijn we in een dorp gaan wonen.
 Zorg: Ik maak me grote zorgen over de planontwikkeling. Bij elke stap wordt het meer en stedelijker.
De ambities zijn erg hoog, maar is dit haalbaar: betaalbare woningbouw in combinatie met veel groen? Als ik de prioritering lees word
ik niet gerust gesteld: belastbare woningen staat op 1, groen op 3. Dat kan dus betekenen dat groen komt te vervallen omdat
woningbouw belangrijker is? Heel zorgelijk....
Ik zie kansen in het tweede model, dat zou kunnen aansluiten bij de kwaliteiten die het gebied heeft en een interessant woon en
werkmilieu kunnen opleveren dat iets toevoegt aan groningen. Wellicht in combinatie met stadslandbouw.
 Wens: Ik vind het erg belangrijk dat het lint van Middelbert onaangetast blijft, en dat eventuele nieuwe bebouwing ruim buiten ons
historische dorp blijft
 Wens: lintdorp behouden met mogelijk nieuwe woningen langs de middelberterweg in de zelfde landelijke stijl, een duidelijke groene
overgang naar de overige bebouwing
 Ik ben benieuwd naar de ontsluiting van de wijk. Alle verkeer in toekomst via de rotondes (dubbelbaans) van Driebond zal
verkeersopstoppingen geven. Dan kans op extra verkeer door Middelbert / Engelbert. Welke andere ontsluitingen zijn er in gedachten?
 Begin nu al met Zuidelijke ontsluitingsweg, zodat verkeer vanuit Harkstede niet via de NOW hoeft te rijden!
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2.13 Slot
Dit was de laatste vraag over dit gebied. Als slotvraag is aan de respondenten nog de vraag gesteld of
ze bekend zijn dat er in de toekomst meer plannen voor bebouwing zullen volgen voor andere delen
van de MEER-dorpen.
Ruim helft van de respondenten (54%) zegt hiermee bekend te zijn, de overige 46% niet.
Tabel 2.13: Slotopmerkingen
 Regelmatig informatie avonden organiseren. Interactie kan blinde vlekken voorkomen.
 Op basis van het masterplan Meerstad lijkt het mij een logische volgende stap dat over een aantal jaren de overige
omliggende agrarische gronden ontwikkeld zullen gaan worden.
 Goede vragen!
 Ik ben een naïef positief ingesteld mens, en hoop dan ook dat er na deze vragenlijsten, enquetes, de belofte van participatie
waar worden gemaakt.
 Mensen zouden zich minder moeten voortplanten ten behoeve van de natuur.
 Veel succes met dit prachtige plan. Wij als bewoners van de Olgerweg kijken er naar uit dat dit deel van de stad verder tot
bloei komt, vooral wanneer daarbij onze belangen meegenomen worden... en die zijn eigenlijk niet veel anders dan die van
de bewoners in de nieuwe wijk: rust en ruimte om fijn en gezond te kunnen leven.
 Heel veel suc6 :-)
 Laten we goed nadenken wat er verder nog te wachten staat , niet alleen woningen .
we hebben het allemaal over hittestress en klimaat verandering , van het gas af , duurzaam enz enz .
laten we daar iets aan doen.
Over duurzaam en innovatief heb ik eigenlijk niets gelezen. is de nieuw aan te leggen weg ook duurzaam of innovatief
?.Het zelfde geld voor de woningen , alleen maar iets over groene huizen en allemaal groene daken , en verder ????.plant
grote hoeveelheden bomen , dus niet alleen voor de productie maar bomen die blijven staan .
 Dank
 Hou op met alles volbouwen!!!!
 Nou zeg: wat een nare uitsmijter deze informatie!!! Er zijn betere en nettere manieren om informatie te verstrekken.
 Het onderzoek heeft voor mijn gevoel een wat negatieve ondertoon. Alsof de opsteller van het onderzoek zelf een sterke
mening heeft en die ook in de resultaten terug verwacht/hoopt te zien. Bijvoorbeeld de vraag of er 2100 woningen gaan
passen op dit gebied: daar zal niemand ja op antwoorden. Dat zegt volgens mij nog niets; het klinkt als heel veel en we
hebben er nog geen goed beeld bij. Dus ik zou wel voorzichtig zijn om daar conclusies op te baseren.
 Het is niet duidelijk hoeveel programma er nu wordt voorgesteld voor dit gebied. Alleen het getal 2100 woningen is
concreet. Hoeveel m2 voorzieningen, bedrijvigheid? Hoe zit het met de parkeernorm? Getallen die ik zou verwachten in een
SPvE.
 Ik wil erop aandringen dat Bureau Meerstad alsnog een inloop doet, zodat de plannen worden gepresenteerd en de
bewoners de kans krijgen om vragen te stellen. Van bewoners kan niet verwacht worden dat ze een abstract stuk als het
SPvE kunnen lezen.
 Als de gemeente (en daarmee Bureau Meerstad) participatie serieus neemt (het collegeakkoord staat er bol van) dan moet
hier op een andere manier mee om worden gegaan.
 Ik ben wel benieuwd of er een relatie bestaat tussen tevredenheid/ontevredenheid over deze plannen en waar bewoners
wonen. Hoe dichter bij het plangebied, hoe meer zorgen? Was wel interessant geweest.
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BIJLAGE: VRAGENLIJST
Stedenbouwkundig programma van Eisen Eemskanaalzone
Vragen voor MEERdenkpanel
Email:
Beste <naam>,
Vandaag vragen we uw aandacht voor het volgende:
Begin juli hebben alle MEER-dorpers een brief ontvangen van Bureau Meerstad over de plannen voor een nieuwe wijk: de
Eemskanaalzone (het Middelberter Raamwerk). Deze nieuwe wijk komt tussen Meerstad en Driebond en tussen het Eemskanaal en de
Middelberterplas. Er is een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) gemaakt waar alle bewoners tot 15 september op kunnen
reageren. In de plannen is sprake van 2100 woningen, bedrijven en voorzieningen. De bebouwing wordt veel stedelijker dan in het
huidige Meerstad. Het bestuur van de Belangenvereniging wil een zienswijze indienen die zoveel mogelijk is gebaseerd op reacties van
de MEER-dorpers. Daarom deze korte enquete aan het MEERdenkpanel. U komt in de vragenlijst door op de volgende (beveiligde) link
te klikken: naar de vragenlijst
We hopen op uw medewerking.
Met vriendelijke groet, het Meerdenkpanel (06-27555468)
Welkom bij de vragenlijst. Deze staat volledig in het teken van het Stedenbouwkundig programma van Eisen (SPvE) Eemskanaalzone.
1.

Heeft u begin juli de brief over de plannen voor de Eemskanaalzone ontvangen?
 Ja
 Nee
 Weet niet meer

2.

Wist u – voor de brief van begin juli - al dat er plannen zijn voor een nieuwe wijk in dit gebied?
 Ja
 Nee

3.

Er is door Bureau Meerstad een stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) gemaakt voor de Eemskanaalzone waar
alle bewoners tot 15 september op kunnen reageren. U kunt het vinden via de volgende link:
https://www.meerstad.eu/app/uploads/2020/06/Stedenbouwkundig-Programma-van-Eisen-EKZ-juni-2020.pdf
Heeft u het SPvE gelezen of ingekeken?
 Ja  Vraag 4
 Nee, maar wil het de komende dagen wel gaan doen  Fijn dat u het SPvE wilt lezen. U kunt dan de enquête na het lezen
afmaken. De link in de e-mail naar deze enquête kunt u blijven gebruiken. Als u er over enkele dagen weer opdrukt, zal u op
weer op hetzelfde punt in de vragenlijst terecht komen.
 Nee  Is er een speciale reden dat u het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE)
niet leest/heeft gelezen?
__________________________________________________________
We zullen u alleen de vragen stellen die u zonder lezen van het SPvE ook kunt beantwoorden.

SPvE
Aan lezers SPvE
4. Heeft u het stedenbouwkundig programma van eisen (SPvE) helemaal of deels gelezen?
 Helemaal
 Het meeste wel
 Delen wel, delen niet
 Doorgebladerd
 Geen antwoord
Aan lezers SPvE
5. Hoe beoordeelt u de leesbaarheid van het SPvE?

Erg goed
Wilt/kunt u uw antwoord over de leesbaarheid toelichten?

Goed

Redelijk

Matig

Slecht

Geen mening

6.

Is het u duidelijk (geworden) wat de plannen zijn met de Eemskanaalzone?

Ja, helemaal
Kunt u in een paar kernwoorden weergeven wat u denkt dat de plannen zijn?

Ja, grotendeels

Deels wel, deels niet

Nee, nog veel onduidelijk

Nee, het blijft vaag

Geen antwoord
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7.

In eerdere plannen voor dit gebied is steeds gesproken over 1500 woningen. Nu staat in het plan 2100 woningen. Is u dit
opgevallen?

Ja
Wat vindt u van deze verhoging?

Nee

Geen antwoord

Naast woningen komen er ook bedrijven en voorzieningen. Het is de bedoeling om de nieuwe wijk een wijkoverstijgende functie te
geven voor Groningen-Oost, dat wil zeggen voorzieningen voor de bewoners van de Eemskanaalzone, Meerstad, Ruischerbrug en
Lewenborg.
8.

Wat vindt u van de keuze om het gebied een wijkoverstijgende functie te geven met voorzieningen op diverse terreinen
(buurtcentrum, school, winkels, horeca, stadspark, etc.)?

Prima
Wilt u dit toelichten?

Deels goed/deels niet goed

Niet goed

Geen mening

9.

In de inleiding op het SPvE staat: we willen van de Eemskanaalzone een levendig en groen stadsdeel maken. Herkent u dat
in het SPvE?

Ja, helemaal
Kunt u dit toelichten?

Ja, grotendeels

Deels wel, deels niet

Nee

Geen antwoord

10. Denkt u dat er in dit gebied genoeg ruimte is voor groen, gegeven de 2100 woningen, bedrijven en voorzieningen?

Ja
Mogelijkheid voor toelichting:

Nee

Geen mening

Aan lezers SPvE
11. In het stuk staan op blz. 28 en 29 drie modellen beschreven (zie bovenstaande foto). Was/is het voor u duidelijk wat er
bedoeld wordt met deze modellen?
 Modellen zijn me duidelijk
Wilt u dit toelichten?
 Modellen zijn me deels duidelijk
 Modellen zijn me niet duidelijk
 Geen antwoord/weet niet

Hieronder worden de gepresenteerde modellen uit het SPvE kort omschreven (in het SPvE staat uitgebreidere info).
 Model I – Campus: In dit model staat het groenblauwe raamwerk aan de basis voor de ruimtelijke en programmatische
invulling. Alles is erop gericht om mensen naar buiten te laten gaan en te laten bewegen. Dit geldt voor alle
leeftijdscategorieën en doelgroepen. Alles is op loop of fietsafstand en autobewegingen worden tot een minimum beperkt.
Waar je ook kijkt, overal is wat te doen.
 Model II – Kavels: Dit model bouwt voort op de bestaande economie. De groene onbebouwde ruimte is niet per definitie
openbaar en wordt gebruikt voor een goede inpassing van het landelijk gebied en het boerenbedrijf. Nieuwe bewoners
wonen aan de akker of het weiland. De korrelgrootte varieert van enkele woningen tot kleine buurtjes.
 Model III – Hart: In dit model wordt een nieuw hart voor Groningen-Oost ontwikkeld. De woningdichtheid is op
geconcentreerde plekken hoog, waardoor er ruimte ontstaat voor bovenwijkse voorzieningen zoals een wijkcentrum en een
groot stadspark.

12. Is er een model dat u het meest aanspreekt?
 Ja, model 1
 Ja, model 2
 Ja, model 3
 Nee
 Geen mening

Wilt u dit toelichten?
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13. Wat vindt u van het voornemen om ook gestapelde bouw (meer woningen boven elkaar) in het gebied te ontwikkelen?
 Prima
Mogelijkheid voor toelichting:
 Deels goed/deels niet goed
 Niet goed
 Geen mening

14.

Tussen de Driebondsweg en het Eemskanaal en tussen PenR Meerstad en de Borgbrug ligt het Driebondsbos (voormalig
slibdepot). Wat vindt u van het voornemen om hier woningen (in het groen) en een mountainbikeparkoers te realiseren?
 Prima
Wilt u dit toelichten?
 Deels goed/deels niet goed
 Niet goed
 Geen mening

15.

De volgende vraag gaat over de communicatie en informatie door Bureau Meerstad over de plannen voor de
Eemskanaalzone/Middelberter Raamwerk. Hoe beoordeelt u …
Deels goed/
Niet
Prima
deels niet
goed

Geen
mening

a. .. de communicatie over de ontwikkelingen van dit gebied









b. .. de mate waarin u als bewoner wordt betrokken bij de plannen over dit gebied









c. .. de ruimte die u als bewoners krijgt om uw mening in te brengen









d. .. de mate waarin er wat wordt gedaan met de mening van bewoners









Eventuele toelichting:

16.

Welke kansen en welke zorgen ziet u voor dit gebied? En welke wensen heeft u zelf?

17. Dit was de laatste vraag over dit gebied. Is het u bekend dat er in de toekomst meer plannen voor bebouwing zullen volgen
voor andere delen van de MEER-dorpen?

Ja

Nee
Dit was de laatste vraag. Als u zelf nog iets toe wil voegen, kan dit natuurlijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
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Bijlage 6 Cultuurhistorische analyse van SteenhuisMeurs:

Link naar Bureau Meerstad:
https://www.meerstad.eu/app/uploads/2020/05/20200424-Eemskanaalzone-en-MEERdorpen-website.pdf
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Bijlage 7 Cijfers verkeersbewegingen MER 2017

GRONINGEN Meerstad-Midden West MILIEUEFFECTRAPPORTAGE (MER), 2017
In deze berekening zijn de ontwikkelingen van het plangebied nog niet meegenomen.
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Bijlage 8

Verkeersveiligheid - snelheidsmetingen

Verkeersveiligheid - snelheidsmetingen
50 km zone: Engelberterweg 85
richting zuid - 13-20 september 2016

50 km zone: Engelberterweg 85
richting noord - 13-20 september 2016
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29,8%
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20-30 km/u

31-50 km/u

51-70 km/u

70+ km/u

20-30 km/u

31-50 km/u

51-70 km/u

70+ km/u

Verkeersveiligheid - snelheidsmetingen
30 km zone: Engelberterweg 21
richting zuid - 13-20 september 2016

30 km zone: Engelberterweg 21
richting noord - 13-20 september 2016

54,9%

45,6%
42,5%

41,6%

9,0%

1,8%

2,9%

1,7%

116

3611

2741

115

754

3817

3554

242

20-30 km/u

31-50 km/u

51-70 km/u

70+ km/u

20-30 km/u

31-50 km/u

51-70 km/u

70+ km/u

Verkeersveiligheid - snelheidsmetingen
30 km zone: Middelberterweg 44
richting zuid - 13-20 september 2016

30 km zone: Middelberterweg 44
richting noord - 13-20 september 2016

58,6%

48,0%
44,0%

36,4%

4,3%

3,8%

3,9%
1,2%
73

1105

686

22

82

1045

958

93

20-30 km/u

31-50 km/u

51-70 km/u

70+ km/u

20-30 km/u

31-50 km/u

51-70 km/u

70+ km/u

BIJLAGE 9

Datum: 6 september 2020
Aan: Belangenvereniging MEER-dorpen
Van: Werkgroep MEER-bos

Betreft: Groenreactie op SPvE ‘Eemskanaalzone’

Geachte lezer,

Op provinciale en gemeentelijke schaal liggen er uitdagingen op gebied van woningbouw,
klimaatadaptatie, ecologische structurering, bosbehoud en -aanplant, en behoud van
cultuurhistorische waarde. De ontwikkeling van het ‘Deelgebied 4’ ten noorden van
Middelbert geeft de gemeente Groningen de mogelijkheid aan al deze doelen bij te dragen.
Echter, het voorliggende Stedenbouwkundig Plan van Eisen (Bureau Meerstad, juni 2020)
maakt niet duidelijk dat deze kans gegrepen wordt.
Ondanks 50 pagina’s lofzang op, onder andere, ‘wonen in het groen, ‘healthy aging’ en
‘klimaatadaptief bouwen’, maakt het SPvE onomwonden duidelijk dat de gehanteerde
belangenprioritering een heel andere is. De laatste pagina (55) van het document stelt
(parafraserend): “Eerst kijken hoeveel huizen er moeten komen om winst te maken, dan
kijken hoeveel bedrijven er nog tussen moeten of willen om winst te maken, en als sluitstuk
kijken wat er dan nog overblijft voor groen”.
Het genoemde ‘groenblauwe raamwerk’ is in de plannen dus niet leidend maar
volgend. Een dergelijke uitvoeringsstrategie staat nagenoeg garant voor een teleurstellend
resultaat op gebied van natuurwaarde, woongenot en de andere idealen waaraan het SPvE
lippendienst bewijst, en op welk terrein gemeente en provincie doelstellingen hebben.
Hier wordt in de wind geslagen het recente, simpele advies van landschapsarchitect
Strootman (GroenPlan Gemeente Groningen): “ [...] stel heldere doelen voor groen, anders
krijg je later spijt1.”
Een vóóraf goed uitgedachte, coherent vormgegeven structuur van groene belevings-,
buffer- en verbindingszones kan het draagvlak van de omgeving voor de plannen in de
Eemskanaalzone flink vergroten. Ze waarborgt de belangen van huidige en toekomstige
bewoners en bezoekers van het gebied. In de opinie van de Belangenvereniging MEERdorpen kan een dergelijke groene structuur gerealiseerd worden middels een combinatie
van aanleg van nieuw, en behoud van reeds aanwezige natuur, in grote lijnen middels de
volgende drie punten:

1

https://vimeo.com/448277747/369b4a19dd
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(1) Behoud van het Driebondsbos en de vleermuisplas
Dit voor de stad Groningen unieke, mooie en ecologisch waardevolle natuurgebied is
spontaan ontstaan op een slibdepot uit de vorige eeuw, en vormt nu al een
natuurlijke afscherming tussen bestaande stadsdelen (Ruischerbrug en
Ruischerwaard) en de te realiseren ‘Deelplan 4’. Met de aanstaande realisatie van
het ‘Kardings Ontzet’, samen met de ecologisch verantwoorde inrichting van het
gebied rond Klein Harkstede verbindt het Driebondsbos het ‘groenblauwe raamwerk’
van de Eemskanaalzone met de grotere provinciale ecologische structuur.
Echter, in de brief die het SPvE begeleidt schrijft Bureau Meerstad: “ [het Slibdepot]
is geen beschermd natuurgebied, maar we willen er zorgvuldig mee omgaan”. Deze
zinsnede baart ons zorgen, zeker in het licht van de eerdere aankondiging van de
voorgenomen aanleg van MTB-routes en een ‘skillspark’ in het gebied. Elke
“zorgvuldige omgang” anders dan “met rust laten” zal een negatieve uitwerking
hebben op de ecologie van het gebied. Het is u bekend dat het bos de woonplaats is
van meerdere beschermde diersoorten. Dat het gebied desondanks geen
beschermde status geniet zou Bureau Meerstad ertoe moeten nopen zich voor het
verkrijgen van die status in te zetten, in plaats van de kans te zien er ‘zorgvuldig mee
om te gaan’. Erkenning en instandhouding van dit unieke stukje wildernis zou
werkelijk gewicht geven aan het ‘wonen in de natuur’-credo van Bureau Meerstad.
We merken op dat onze stelling betreffende de ecologische waarde van het
Driebondsbos niet slechts de onze is, maar wordt onderschreven door meerdere
deskundigen op dit gebied2. Niet voor niets was het behoud van het Driebondsbos
scenario #1 in de Visie ontwikkeling Eemskanaalzone (2004). Ook het Masterplan
Meerstad (2005) stelde dat het gebied minimaal als onderdeel van de Stedelijke
Ecologische Structuur behouden diende te blijven. In de Ontwikkelstrategie Meerstad
(2011) waren er 2 scenario’s waarin het bos behouden blijft. In de Actualisatie Kaart
SES (2014) staat het slibdepot vermeld als ‘kerngebied’. Zeer recent nog stelde zelfs
Ontwikkelstrategie Meerstad – Uitwerking II (2017) dat het de functie van groene
ader dient te behouden. We gaan er vanuit dat BM, uitvoeringsorganisatie van een
‘groene gemeente’ dit eerdere inzicht niet negeert ten gunste van de verkoop van
meer woningen.

2

Een (niet-uitputtende) lijst deskundigen die de waarde van het Driebondsbos onderschrijven:
– Marco Glastra (Dir. Groninger Landschap, in het SPvE als te raadplegen adviseur genoemd)
– Prof Dr. J. P. Bakker (emeritus hoogleraar ecologie, RUG).
– Prof. dr. C. van der Hoek (emeritus hoogleraar Biologie, RUG)
– Dr. W. Joenje (gepensioneerd universitair hoofddocent ecologie RUG / Wageningen UR)
– Wout Veldstra (voormalig ecoloog gemeente Groningen)
– Jan Doevendans (ecoloog)
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(2) Realisatie van “gevarieerd groen”
Binnen de geluidsoverlast-contour langs Oostelijke Ringweg A7 ligt de mogelijkheid
een langgerekte, strook gevarieerd groen aan te leggen. Bij realisatie van voldoende
hoogte en/of reliëf, dempt deze het verkeersgeluid in de nieuwe stadswijk (zoals het
SPvE ook al stelt op pagina 17). Deze groenstrook is in de toekomst zuid-westwaarts
uit te breiden. langs oostzijde A7 tot aan Scharmerplas. Daarmee ontstaat een
groene verbinding tussen de nieuwe stadswijk en de momenteel in ontwikkeling
zijnde natuur-corridor Westerbroekstermadepolder– Roegwold. Een meer volledige
voorstelling van dit deelplan is te vinden in de reactie van de werkgroep “MEER-bos”
van de Belangenvereniging MEER-dorpen op het GroenPlan Gemeente Groningen.
(3) Borging van het karakter van het Middelberter Lint
Het SPvE laat in alle drie ‘richtingsschetsen’ (pagina 28) een gekleurde corridor zien
langs de Middelberterweg, zonder duiding van wat dat betekent. De zinsnede
(pagina 49) “De bestaande cultuurhistorisch waardevolle omgeving van het lint van
Middelbert wordt met de historische lintbebouwing onderdeel van de wijk” is echter
onheilspellend. We dringen er op aan dat de cultuurhistorisch waardevolle
lintbebouwing integraal behouden én herkenbaar dient te blijven. Ook de
Cultuurhistorische Analyse (bureau SteenhuisMeurs) dringt hier op aan (pagina 93):
“Gebruik het Euvelgunner Hunzedal als inspirerend voorbeeld voor toekomstige
ingrepen; het waarborgt een oude verbinding met boerderijen (het gevoel van
vroeger) en vormt een bijzondere groene oase te midden van bedrijventerreinen.
Zo’n groen casco kan ook in het gebied rond Middelbert van grote waarde zijn”).
Ook liggen er onzes inziens kansen om een ecologische verbinding tussen het
Driebondsbos, de Middelberterplas, het Middelberter Lint en de Engelberterplas en
zo verder te ontwikkelen.
Hoewel bovenstaande niet per se in tegenspraak is met het SPvE (welke onvoldoende
gedetailleerd is voor een dergelijk oordeel), is een cruciaal verschil van inzicht dat wij menen
dat de groene, ecologische structuur leidend dient te zijn, en niet het restant na de andere
overwegingen. Wij hopen dat Bureau Meerstad een alternatief scenario uit zal werken
waarbij de drie genoemde ideeën worden verwerkt. We gaan graag met jullie om tafel om
daarbij te helpen.
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We gaan ervan uit dat het realiseerbaar is om een gebied te realiseren waarin mensen zich
thuis voelen, waarin de natuur ook haar plaats heeft en waarvoor draagvlak bestaat vanuit
de aangrenzende gebieden. Jullie schrijven dat Deelgebied 4 het puzzelstuk zal zijn dat
Meerstad met de Stad zal verbinden. Laat dat dan ook een goed passend puzzelstuk zijn.
Een hartelijke groet,

Werkgroep MEER-bos van Belangenvereniging MEER-dorpen

PS. Een eerdere reactie van onze Belangenvereniging (op het GroenPlan Gemeente Groningen)
is door uw Bureau dermate sterk ingekort dat de inhoud hiervan effectief verloren is gegaan: vijf
kantjes helder uitgewerkte en goeddeels kansrijke verbeterpunten voor het GPGG verwerden tot
het equivalent van “de bewoners zijn laaiend enthousiast”. Om de gevolgen van een dergelijke
inkorting voor de informatievoorziening van de gemeentelijke politiek te beperken zal de
voorliggende reactie ook in afschrift verstuurd worden aan Raad en College.
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