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Aanlegfase 

Abiotisch 
Activiteit 
Amfibicën 

Amoveren 
Antropogeen 
Aquatisch 
Autonome ontwikkel 

Avifauna 

mg 

in ME;R: fase gedurende welke activiteiten worden uitgevoerd die 
specifieke verband houden met de aanleg van de woningbouw 
behorend tot de niet levende natuur; vergelijk: biotisch 
fysieke handeling met invloed op het milieu 
koudbloedige, gewervelde dieren die zowel op het land als in het wa
ter leven (kikkers, padden, salamanders) 
afbreken, verwijderen 
van menselijke oorsprong 
het watermilieu betreffende 
op zichzelf staande ontwikkeling (die plaatsvindt als de voorgeno
men activiteit niet wordt uitgevoerd) 
vogelwereld 

Barrière geheel dat een versperring vormt 
Bedrijfsterrein Gebied bestemd voor huisvesting van bedrijven dat als zodanig is 

vastgelegd in een bestemmingsplan 
bewuste ervaring 
het verwijderen van overtollig water door middel van een gemaal 
de levende natuur betreffende 
leefomgeving van een leefgemeenschap van planten en/of dieren 
vaste deel der aarde waarin zich bevinden water, lucht en organismen 
veranderingen van hoedanigheid van de bodem, die een ver
mindering of bedreiging betekenen van de functionele eigenschappen 
die de bodem heeft voor planten, dieren en mensen 

Bodembeschermingsgebieden gebieden die met betrekking tot de bodem een bijzondere be
scherming genieten 
zie zakking 
fysische en chemische hoedanigheid van de bodem 
grootte, onderlinge ruimtelijke rangschikking en onderlinge binding 
van vaste bodemdeeltjes 
karakteristieke groep van bodemprofielen 
inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of straling op of in 
de bodem door of als gevolg van menselijke activiteiten, op zodanige 
wijze dat deze zich met de bodem kunnen vermengen, met de bodem 
kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verspreiden en/of onge
controleerd kunnen verplaatsen en dat afbreuk wordt gedaan aan 
een of meer van de functionele eigenschappen van de bodem 
plantkundig 
droogmaking van funderingsputten door verlaging van de grondwa
terstand 
een gebied binnen of tussen stadsgewesten, waarvoor het ruimtelijk 
beleid gericht is op het overwegend onbebouwd houden van het lan
delijk gebied 

Beleving 
Bemalen 
Biotisch 
Biotoop 
Bodem 
Bodemaantasting 

Bodemdaling 
Bodemgesteldheid 
Bodemstructuur 

Bodemtype 
Bodemverontreiniging 

Botanisch 
Bronbemaling 

Bufferzone 
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Calamiteit 
Categorie A-inrichting 

Contour 
Contourlijn 
Cumulatief 
Cumulatief effect 
Cunettenmethode 
C-waarde 

Dagrecreatie 

dB(A) 
Decibel 
Dekzand 
Deklaag 

Doorlaat vermogen 
Doorlatendheid 
Draagkracht 
Drainage 

Drooglegging 

Dynamiek 
Dynamisch 

ongeval 
de inrichtingen die als zodanig zijn aangemerkt in het "Besluit cate
gorie A-inrichtingen Wet geluidhinder" (ex. art. 16, eerste lid Wgh); 
kenmerkend voor deze inrichtingen is dat deze redelijkerwijs niet in 
staat kunnen worden geacht om zo nodig geluidhinder in de directe 
omgeving van het bedrijfsterrein te voorkomen en dat geluidzonering 
noodzakelijk is 
lijn van gelijk niveau 
geluidscontourlijn; lijn van gelijk geluidsniveau 
samenvoegend 
som van een aantal afzonderlijke effecten 
vervangen van (slappe) grond door zand 
weerstand die een bepaalde laag biedt tegen verticale grondwater
stroming 

de recreatie-activiteiten die gedurende een dag of dagdeel in de open 
lucht plaatsvinden 
Decibel (A-gewogen), maat voor geluidniveau 
ziedB(A) 
zandlaag, liggend op ander materiaal 
een minder waterdoorlatende bodemlaag (meestal klei) op een goed 
doorlatende ondergrond (meestal zand) 
zie Kd-waarde 
zie k-waarde 
vermogen van de bodem om een externe belasting te dragen 
uitstroming van grondwater in drains of in het oppervlaktewater 
(bijvoorbeeld in sloten) 
hoogteverschil tussen waterspiegel in een waterloop en het grondop
pervlak 
sterk aan veranderingen onderhevig systeem 
met de tijd veranderend 

Ecologie de wetenschap van de betrekkingen tussen organismen en hun milieu 
Ecologische infrastructuur het geheel van gebieden met een (gedeeltelijke) natuurfunctie en de 

lijnvormige landschapselementen (dijken, sloten) in een bepaalde 
streek 

Ecosysteem geheel van planten- en dierengemeenschappen in een territorium, 
beschouwd in hun wisselwerking met de milieufactoren 

Ecotoop ruimtelijke eenheid die homogeen is ten aanzien van vegetatiestruc
tuur, successiestadium en fysiotoop 

Emissie uitstoot/lozing van stoffen of geluid 
Equivalente geluidsniveau (Leq) het energetisch gemiddelde geluidsniveau gedurende een be

paalde tijdsperiode 
Etmaalwaarde de hoogste waarde van de volgende drie niveaus: het equivalente 

geluidsniveau van de dagperiode, van de avondperiode verhoogd 
met 5 dB(A) en van de nachtperiode verhoogd met 10 dB(A); voor de 
bepaling van de etmaalwaarde van het wegverkeerslawaai wordt de 
avondperiode buiten beschouwing gelaten 
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Eutrofiëring 

Extensief 
Extensieve recreatie 

Fauna 
Flora 
Foerageren 
Freatisch vlak 
Frequentie 

Gea-objecten 

Gebruiksfase 

Geluid 

Geluidgevoelige bestem
mingen 

Geluidhinder 
Geohydrologie 

Geohydrologisch 
Geomorfologie 

Gewogen sommerings
methode 

Gradiënt 

Grondwater 

Grondwaterbeschermings 
gebieden 
Grondwaterspiegel 

(= vermesting) concentratietoename van planten-voedingsstolïen: 
vergelijk: mesotroof, oligotroof, trofiegraad 
met geringe intensiteit 
die vormen van openluchtrecreatie waarbij in het algemeen het ver
langen naar rust voorop staat en het aantal recreanten per opper
vlakte-een heid beperkt is 

dierenwereld 
plantenwereld 
voedsel zoeken 
vrije grondwaterspiegel (zie grondwaterspiegel) 
aantal per eenheid van tijd 

specifieke geologische, geomorfoligische of bodemkundige objecten 
met een beschermde status 
in MER: fase na afloop van de aanlegfase gedurende welke de wo
ningbouw ten behoeve van wonen in gebruik is 
veranderingen van de luchtdruk die waarneembaar zijn voor het 
menselijk gehoor 
te splitsen in woongebouwen en overige geluidgevoe
lige bestemmingen; dit is een categorie gebouwen waarvoor, vanwege 
de relatief grotere kans op geluidhinder, geluidnormen ontworpen 
zijn; voorbeelden zijn verpleegtehuizen en ziekenhuizen 
gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 
de leer van het vóórkomen, het gedrag en de chemische en fysische 
eigenschappen van grondwater 
het grondwater betreffend 
wetenschap die zich bezig houdt met de ontstaanswijze, vorm en 
opbouw van het aardoppervlak 
multicriteria-evaluatiemethode. waarbij de totaalscore 
van de keuze-alternatieven tot stand komt door standaardisatie van 
de criteriumscores, vermenigvuldiging met de bijbehorende criteri
umgewichten en vervolgens sommering per alternatief 
grootheid die de richting bepaalt waarin een andere grootheid het 
sterkst verandert en die tevens een maat voor verandering is 
water beneden de grondwaterspiegel (zie grondwaterspiegel); soms 
wordt hierin onderscheiden: afgesloten grondwater (water in een wa
tervoerende laag die aan boven- en onderzijde wordt begrensd door 
ondoorlatende lagen), gedeeltelijk afgesloten grondwater (water in 
een watervoerende laag die aan boven- en onderzijde wordt begrensd 
door slecht doorlatende lagen of door een slecht doorlatende en een 
ondoorlatende laag) en freatisch water (water in een watervoerende 
laag. die aan de bovenzijde niet wordt begrensd dooi een slecht oi' 
ondoorlatende laag) 
gebieden die met het oog op de grondwaterkwaliteit 
een bijzondere bescherming bezitten 
(= freatisch vlak); oppervlak door de punten, waar het grondwater 
een waterdruk heeft die gelijk is aan de atmosferische druk 
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Grondwaterstand 

(irondwatertrap 

Habitat 
Habitat richt lijn 

Hydrologie 

Immissie 
Industrieterrein 

Infiltratie 

Infrastructuur 

Ingreep 

Intensieve recreatie 

Irreversibel 

k-waard e 

kl)-waarde 

Klink 
Komgronden 

Kwaliteit 
Kwel 

—cq 
' '111.1» 

I.aagfrequent geluid 
I.utum 

(= freatisch niveau); hoogte (ten opzichte van een referentieniveau) 
van een punt, waar het grondwater een waterdruk heeft die gelijk is 
aan de atmosferische druk; vergelijk: grondwaterspiegel 
klasse-indeling van het overeen reeks vanjaren gemiddelde verloop 
van de grondwaterstand ten opzichte van het maaiveld 

woongebied van dieren of planten 
Europese Richtlijn inzake de bescherming van planten en dieren, 
uitgezonderd vogels (zie Vogelrichtlijn), in Europa 
de leer van het vóórkomen, het gedrag en de chemische en fysische 
eigenschappen van water op en beneden het aardoppervlak, uitge
zonderd het water in zeeën en oceanen 

belasting met verontreinigingen van het milieu (water, bodem, lucht) 
een terrein waaraan volgens een geldend bestemmingsplan de indu
striële bestemming is gegeven 
binnentreden van water in de bodem; ook: naar beneden gerichte 
waterbeweging; vergelijk: kwel 
systeem van voorzieningen en verbindingen als spoorwegen en vaar
wegen, hoogspanningskabels, waterleidingen etc. 
afzonderlijke milieubeïnvloeding die teweeggebracht kan worden 
dooreen (m.e.r.-plichtige) activiteit 
die vormen van openluchtrecreatie waarbij men gebruik maakt van 
een sterk geconcentreerd voorzieningenpakket of een grote voorzie
ning en waar relatief veel mensen zijn per oppervlakte-eenheid. Deze 
recreatievorm komt hoofdzakelijk voor in gebieden met een recrea
tieve hoofdfunctie 
onomkeerbaar 

vermogen van de grond om water door te laten in uitgedrukt in me
ters per etmaal (doorlatendheid) 
maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om water 
door te laten, gelijk te stellen aan het product van de k-waarde en de 
dikte (D) in nr/etm (doorlaatvermogen). 
daling van het maaiveld door oxydatie of verdichting van de bodem 
laaggelegen, zware, kalkarme rivierkleigrondcn, meestal in gebruik 
als grasland 
hoedanigheid (in fysisch, chemisch en microbiologisch opzicht) 
opwaarts gerichte grondwaterstroming, hier gehanteerd bij het uit
treden van grondwater; kan onder meer geschieden direct aan het 
grondoppervlak, in sloten of in drains 

zie equivalent geluidniveau 
zie maximum geluidniveau 
geluid in het ferquenteiebereik tussen 20 en 125 Hz 
vaste bodemdeeltjes met een diameter kleiner dan 2 m 
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Maximum geluidniveau 

MER 

m.e.r. 

Milieu 

Mitigerende maatregel 

Mobiliteit 
Multicriteria-evaluatie 

Nachtwaarde 

Natuurgebied 

Natuurontwikkeling 

(Lm.„) Het hoorbare geluid dat zal optreden op het moment dat de 
geluidsbron het meeste lawaai produceert, of voor een bewegende ge
luidbron. veelal op het moment dat de geluidbron zich op de kleinste 
afstand van de waarnemer bevindt. 
milieu-effectrapport, document waarin van een voorgenomen activi
teit en de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te 
verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang 
op systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven; 
het wordt opgesteld ten behoeve van een of meer besluiten die over 
de betreffende activiteit genomen moeten worden. 
milieu-effectrapportage, de procedure die bestaat uit het maken, 
beoordelen en gebruiken van een MER en het evalueren achteraf van 
de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van een mede op basis 
van het MER genomen besluit; dit alles met inachtneming van de 
voorgeschreven procedures. 
(volgens de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne) het geheel van 
en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, planten, 
goederen 
maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit 
voor het milieu te voorkomen, te beperken of te compenseren 
beweeglijkheid 
methode om alternatieve locaties met elkaar te vergelijken op grond 
van verschillende beoordelingscriteria 

Het equivalente geluidsniveau gedurende de nachtperiode geldend 
van 23.00 tot 7.00 uur; indien de nachtperiode maatgevend is voor de 
etmaalwaarde (wat vaak het geval is) komt de nachtperiode overeen 
met de etmaalwaarde minus 10 dB(A) 
een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun 
planologische functie-aanduiding (mede) tot uiting komen 
het scheppen van omstandigheden waarin natuurlijke ecosystemen 
zich kunnen ontwikkelen 

Onderbemaling 
Ontwatering 

Openluchtrecreatie 

Oriëntatie 

Parameter 
Peilgebied 

PKB 
Podzolgronden 
Populatie 

Plaatselijk verlagen van de grondwaterstand 
afvoer van water uit percelen over en door de grond (eventueel door 
drainbuizen en greppels) naar een stelsel van waterlopen 
het doorbrengen van de vrije tijd in de openlucht en alle bezigheden 
van mensen die geen verplicht karakter hebben met als doel het ge
noegen dat aan die bezigheden wordt beleefd 
gerichtheid 

kenmerkende grootheid 
Een gebied waarin één en hetzelfde (oppervlaktewater)peil wordt 
gehanteerd 
Planologische Kernbeslissing (document) 
bodemtype, ontwikkeld op zandgronden, door inspoeling van humus 
verzameling van individuen van één soort die in een bepaald gebied 
voorkomen 
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Recreatief medegebruik 

Recreatiegebied 

Referentie 
Relict 
Reptielen 

Retourbemaling 

Richtwaarde 
Spanningsbemaling 
Specie 
Stabiliteit 
Stedelijk gebied 

Stiltegebied 

Stroomgebied 
Tracé 
Variant 
Vegetatie 

Verhang 

Vervoerspanning 

VINEX 
VINEX-locatie 
Visueel 
Vogelrichtlijn 

Waterhuishouding 

Zakking 

Zetting 

Zware metalen 

gebruik door recreanten van gebieden met een niet-recreatieve 
hoofdfunctie 
een gebied mei als hoofdfunctie openluchtrecreatie, dat als zodanig 
gebruikt wordt; inrichting en beheer zijn op de/e hoofd fund ie afge
stemd 
vergelijking (maatstaf) 
overblijfsel van historische aard 
op hel land levende koudbloedige gewervelde dieren (slangen, hage
dissen, hazelworm) 
Voorziening bestaande uit één of meerdere infiltratieputten waarmee 
water, al dan niet afkomstig uit de bouwputbemaling in de grond 
wordt gebracht 
het kwaliteitsniveau waarnaar wordt gestreefd 
Onllrekken van niet-freatisch grondwater 
losse grond (zand, klei of slib die zich niet in de bodem bevindt) 
mate waarin grond in evenwicht verkeert 
het gebied binnen de bebouwde kom. met uitzondering van het ge
bied liggend binnen de zone langs een weg waarop voor motorvoer
tuigen een maximumsnelheid geldt die hoger is dan 50 km per uur 
een gebied van voldoende grootte, waarin de geluidsbelasting ont
staan door menselijke activiteiten zodanig laag is. dat de heersende 
natuurlijke geluiden niet of nauwelijks worden verstoord 
gebied dat afwatert op eenzelfde oppervlaktewater 
ligging van weg of spoorlijn 
één van meerdere mogelijke oplossingen voor een deelprobleem 
de concrete begroeiing van wilde planten in een bepaald gebied in de 
door hen zelf aangenomen orde en structuur 
gradiënt in grondwaterstijghoogte 

het aantal verplaatsingen dan wel verplaatsingskilometers dat wordt 
gegenereerd door een ontwikkelingsrichting 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (document) 
woningbouwlocatie zoals aangewezen in de VINEX 
gericht op het zien 
Europese richtlijn inzake de bescherming van vogels in Europa 

(van de bodem) berging en beweging van water met opgeloste stoffen 
in de bodem 

daling van het grondoppervlak door oxydatie, verlaging van de 
grondwaterstijghoogte, uitdroging, externe belasting of geologische 
processen; 
(= bodemdaling = maaiveldsdaling); vergelijk: zetting, klink, krimp 
bodemdaling ten gevolge van grondwaterstandsverlaging of externe 
belasting 
metalen zwaarder dan ijzer, in het algemeen ecotoxische metalen. 
giftig voor het milieu 
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Programmatische uitgangspunten Masterplan 
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Bijlage 3 

Programmatische uitgangspunten Masterplan 

(behorend bij hoofdstuk I. paragraaf 1.2) 

In liet document 'Intentieverklaring Meerstad Groningen', maart 2001. zijn de programmatische 
uitgangspunten geformuleerd waaraan het Masterplan zowel in kwantitatieve als kwalitatieve 
zin moet voldoen, te weten: 

Wonen 
• Ruimte te kunnen bieden aan 8000 woningen op termijn (voorlopig eindbeeld nieuw stads

deel Meerstad Groningen). 
• In eerste instantie woningen te realiseren in en bij de bestaande dorpskernen Engelbert, 

Middelberten Harkstede. 
• Een uiterste inspanning om voor het jaar 2006, circa 700 woningen op te leveren. 
• Tot 2010 de bouw mogelijk te maken van 3500 woningen. 
• Vooralsnog uit te gaan van een kwalitatieve vraag van gemiddeld 12 woningen per hectare, 

voor het midden en hogere segment. Bij de bestaande kernen zal de dichtheid hoger / stede
lij ker zijn. 

• Aanzienlijk deel van de woningen in de vorm van particulier opdrachtgeverschap te ontwik
kelen. 

• Gedifferentieerde kwaliteiten aan te bieden. 

Economie 
• Tot 2010 ca 40 ha en na 2010 100 ha bedrijventerrein aan te kunnen bieden. 
• De mogelijkheid om in de periode tot 2030 nog ca 100 ha toe te voegen. 

Landschap en recreatie 
• In te zetten op een meer met (boven-) regionale betekenis van minimaal 650 hectare. 
• Zo spoedig mogelijk voor te investeren in het landschap. 
• Een optimale overgang van de stad via Meerstad Groningen naar het natuurontwikkelings

gebied Midden-Groningen. 
• Dat voor de ruimte die nodig is voor woningen en bedrijven een zelfde hoeveelheid natuur 

en landschap wordt gemaakt. 

Water 
• Het gebruik van het meer als noodberging voor de Eemskanaal-Dollard boezem. 
• Watersysteem van Mcerstad Groningen aantakken op het Duurswoldboezempeil en verbin

den met de Eemskanaal-Dollard boezem. 
• Ontwikkeling van een duurzaam watersysteem. 
• Ontwikkeling van een veilig watersysteem. 

Verkeer en vervoer 
• De hoofdontsluiting van het gebied wordt gevormd door Meerstad Groningen aan te takken 

op de aansluitingen Driebondsweg (Euvelgunnetracé) en Engelbert (Euvelgunnetracé). 
• I Iet gebied wordt ontsloten door een goede fiets- en OV-structuur. De realisatie van de eer

ste fase maakt het noodzakelijk dat in het gebied fietsvoorzieningen worden aangelegd. 
• De hoofdfietsroutes moeten rechtstreeks, verkeersveilig en sociaal veilig zijn. 
• De kwaliteit van de bestaande lintenstructuur en dorpen moet behouden blijven. 
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Landbouw 
• Mogelijkheden onderzoeken om rendabele en in de ontwikkeling passende vormen van 

landbouw te ondersteunen. 

De stuurgroep heeft er met nadruk op gewezen dat van dit programma niet mag worden afge
weken. Dit houdt in dat bij het ontwikkelen van alternatieven in het kader van het MER moet 
worden uitgegaan van één programma voor de inrichtingsopgave. Alleen dan is het mogelijk 
alternatieven op te stellen die wat betreft programmatische uitgangspunten gelijkwaardig zijn 
aan elkaar en als zodanig op hun milieueffecten met elkaar kunnen worden vergeleken. 
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Beleidsvisies Meerstad in relatie met de omgeving 
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Bijlage 4 

Beleidsvisies Meerstad in relatie met de omgeving 

Behorend bij hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 

B4.I. Algemeen 
In deze bijlage worden de kaders beschreven waarbinnen het milieueffectrapport (MER) Meer
stad Groningen is opgesteld. Paragraaf 3.2 gaat in op de achtergronden en overwegingen die 
hebben geleid tot de voorgenomen activiteit en de locatiekeuze van Meerstad Groningen. Daar
bij worden allereerst de hoofdlijnen geschetst van de visieontwikkeling zoals die voor Meerstad 
Groningen in (inter)nationaal en regionaal verband heeft plaatsgevonden (paragraaf 3.2.1). In 
paragraaf 2.2.2 wordt meer specifiek ingegaan op de problematiek van de stad Groningen zelf 
wat betreft de functies werken en wonen, en het doel dat de grondslag vormt voor de voorge
nomen activiteit. Vervolgens worden in paragraaf 2.2.3 de overwegingen uiteengezet die hebben 
geleid tot de locatiekeuze van Meerstad Groningen. 

B4.2. Regiovisie Groningcn-Assen 2030 
De Regiovisie Groningen-Assen 2030 is ontwikkeld op basis van diverse, actueel in de aandacht 
gelegen, aspecten. Deze komen er onder meer op neer dat de stad Groningen haar sterke positie 
regionaal, landelijk en zelfs een vleug internationaal zou dienen te handhaven en waar mogelijk 
te versterken. Dit bleek onmogelijk als niet met alle omliggende gemeenten en de provincies 
Groningen en Drenthe op diverse onderdelen afspraken zouden worden gemaakt, hetgeen is 
geschiedt aan de hand van een gemeenschappelijk gedragen visie. Deze Regiovisie is inhoudelijk 
in overeenstemming met de parallel ontwikkelde stadse structuurvisie "Destad van straks extra". 
Ook is de Regiovisie inhoudelijk afgestemd met het "noordelijk" strategisch document "Kompas 
voor de toekomst". Hoewel de documenten op elkaar zijn afgestemd en deze. waar mogelijk, el
kaar versterken, heeft elk van deze documenten een eigen functie, meer of minder formeel. 

De inhoud van de Regiovisie Groningen-Assen is gericht op de economische kernzone Gronin-
gen-Assen, terwijl het Kompas voorde toekomst gericht is op Noord Nederland met iets abstrac
tere doelstellingen. De stadse visie De stad van straks extra is op de stad Groningen zelf gericht. 

Eén van de belangrijkste kernpunten bij het ontstaan van de Regiovisie Groningen-Assen was een 
halt toe te roepen aan de segregatie van de stad Groningen en tot een sturend en restrictief wo
ningbouwbeleid te komen. Dit, om de stad te versterken en daarmee tevens het landelijk gebied 
zo veel mogelijk te ontzien. 
In dit verband is het onontkoombaar dat dan tevens de ontwikkeling van de economische posi
tie van de stad in beschouwing wordt genomen, ofwel dat er vanuit een ruimtelijke optiek aan
gegeven wordt waar welke economische activiteit een plaats zou kunnen/moeten hebben. 
Denkend over wonen en werken voor een langere periode in een omvangrijke regio, is het even
eens onontkoombaar om daaraan niet tevens een visie te verbinden op de ontwikkeling van 
Verkeer en Vervoer. 
Omdat de regio zich in kwalitatieve zin (aantrekkelijkheid) meent te kunnen en moeten onder
scheiden van andere regio's, zijn de hiervoor aangegeven beleidsterreinen gecompleteerd met 
elementen vanuit de invalshoeken water, ecologie, landschap, cultuurhistorie en recreatie. Ge
koerst wordt op het benutten en versterken van het rijke landschappelijke palet, waarmee het 
wonen (landschap als uitloopgebied) en recreëren wordt versterkt. 
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De Regiovisie Groningen-Assen 2030 is inmiddels in hoofdlijnen opgenomen in de Provinciaal 
Omgevingsplannen van de provincies Drenthe en Groningen: POP-Drentheen POP-Groningen. 
Voor Groningen, om praktische redenen, aanvankelijk eerst met een tussenstap in het Omge
vingsplan Regio Groningen (ORG). Genoemde provinciale omgevingsplannen vormen derhalve 
inmiddels het kader voor de verdere uitwerking en uitvoering van de visie op Meerstad. Voor de 
samenhang met betrekking tot diverse beleidsonderdelen tussen Meerstad en haar omgeving 
kan dan ook het best worden geput uit (in dit geval) het POP-Groningen en. waar nodig, diep
gaander worden toegelicht vanuit sectorale, onderliggende Nota's. 
Opgemerkt wordt dat bij de voorbereiding van het POP-Groningen er een wisselwerking heeft 
plaatsgevonden met de voorbereiding van de nationale Vijfde Nota de Ruimtelijke Ordening. 
Ook heeft afstemming plaatsgevonden met nationale sectorale Nota's, het POP-Drenthe en de 
nota "Kompas voor het Noorden". 

In de Regiovisie Groningen-Assen 2030 is derhalve voorzien in samenwerking en afstemming 
lussen betrokken partijen, waarbij rekening wordt gehouden met de opgaven die voor elk van de 
partijen zijn aangegeven, mede aan de hand van daartoe strekkende, ondertekende overeenkom
sten (start- en uitvoeringsconvenant). 
Daarbij is voor de stad Groningen een grote opgave aangegeven voor woningbouw en werkloca-
ties, in combinatie met de ontwikkeling van hoogwaardig stadsgewestelijk openbaar vervoer. 
Voor het hoogste marktsegment wordt door de gemeente Tynaarlo de locatie TerBorch, ge
bouwd. aan de zuidwestrand van de stad. Na voltooiing van de aldaar geplande 1 250 woningen. 
grenzend aan een natuurontwikkelingsgebied, neemt de gemeente I laren het stokje voor de wo
ningbouw over. I lierbij is met name geopteerd voor woningbouw op het grondgebied (tussenge
bied) tussen Groningen en Haren (circa 2400 woningen). Van de totaal in de regio te bouwen 
(inclusief te herstructureren) plm 25000 woningen tot 2010 (geschat van 2010 tot 2030 nogmaals 
zo'n opgave) heeft Groningen veruit de grootste opgave, gevolgd door Assen en de schragende 
kernen Leek-Roden en Hoogezand-Sappemeer. Schragen kan worden uitgelegd als aanvullen en 
ondersteunen, dat kan zowel kwalitatief als kwantitatief zijn, en tevens inhouden een opgave 
voor "meer dan eigen parochie". 
Op het gebied van bedrijventerreinen zijn er wat betreft de opgave parallellen te trekken. 

Voor de gemeente Slochteren is voorzien in een opgave ten aanzien van met name de kwaliteit 
van het landschap ("de tuin van de regio"), in combinatie met mogelijkheden voor de bouw van 
enkele exclusieve woonvormen. Deze exclusieve woonvormen zouden met name moeten worden 
gerealiseerd in het gebied, gelegen tussen de cultuuras (bebouwingslint Harkstede-Siddeburen) 
en de natuuras (strategisch groenproject Midden Groningen). 

Aan de westzijde van de stad Groningen is zowel wonen als werken voorzien, waarbij voor wer
ken wordt uitgegaan van circa 150 ha tot 2010 en circa 100 ha na 2010. Van de woonopgave aan 
de westzijde is/wordt momenteel een groot deel gerealiseerd. De werklocatie Westpoort is in 
voorbereiding. 

Aan de noordzijde van de stad zijn geen dynamische functies gedacht in verband met de kwali
teit van het landschap aldaar (Koningslaagte en Reitdiepdal). Dit houdt in dat voor de volgende 
woonopgave en werkopgave de toevlucht is gezocht in oostelijke richting. 
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De opgave voor het gebied "Slochteren. Groningen-oost" (Meerstad) in het kader van de Regio
visie Groningen-Assen 2030 luidt: 
• realiseren van woningen gekoppeld aan het lint, de afbouw van woongebied Borgmeren en 

de realisering van de reeds aangehaalde exclusieve woonvormen; 
• inzetten van landschapsbouw (water, bos, recreatieve voorzieningen) ten behoeve van toe

komstige woonmilieus; 
• voortzetten van het natuurontwikkelingsproject Midden-Groningen; 
• verbetering van landbouwproductieomstandigheden; 
• ontwikkelen van een woongebied aan de oostkant van de stad Groningen voor de periode 

na 2010 (5000-8000 woningen); 
• realiseren van bedrijventerrein aan de oost- en zuidoostkant van de stad Groningen (ca 150 

ha); 
• verbetering van de verkeersstructuur aan de zuidzijde van de stad gericht op goede bereik

baarheid van de toekomstige woon- en werkgebieden. 

B4.3. POP kroningen 
Evenals in de Regiovisie Groningen-Assen is als systematiek in het POI'-Groningen een benade
ring gehanteerd die eerst de diverse beleidsterreinen behandelt, gevolgd door een gebiedsbenade
ring op grond van nader te onderscheiden gebiedsdelen. Overigens onderscheidt de Regiovisie 
kleinere gebiedsdelen en bevat dientengevolge meer details en een fijnere benadering. 

Het POP-Groningen integreert het beleid, zoals dat tot dusverre was opgenomen in diverse be
leidsplannen met hun herzieningen en uitwerkingen, tot één plan voor de fysieke omgeving. Dit 
houdt in dat het POP impliciet het streekplan, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudingsplan 
en het mobiliteitsplan bevat. 
Het POP "bevat" impliciet het streekplan, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudingsplan en 
het mobiliteitsplan. 

Insteek in het POP-Groningen is dat de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wonen 
en werken plaatsvinden in de stedelijke centra en in het economisch kerngebied. 
Onder de titel "werken" geeft het POP aan dat wat betreft bovenregionale bedrijventerreinen in 
de periode 2000-2010 in de kernzone circa 600 ha nodig is (prognose vraag). Aan de oostzijde 
van de stad wordt genoemd de ontwikkeling van "Driebond-oost" alsmede "Eemspoort", waar
voor nog een aanzienlijke vestigingsruimte beschikbaar is dan wel uitbreiding is voorzien. 

Onder de titel "wonen, aantrekkelijk woonmilieu stadsranden" zijn enkele "algemene richtlijnen" 
gegeven en is aansluitend "Groningen-oost" aangehaald met de volgende tekst: 

"Ten oosten van de stad Groningen willen we een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied in een 
omgeving met veel water en bos ontwikkelen. Daartoe zullen de komende jaren de nodige investe
ringen in de kwaliteit van het landschap worden gedaan. We zullen samen met de gemeenten Gro
ningen en Slochteren en het waterschap Hunze en Aa's voor dit gebiedeen streekplanuitwerking 
opstellen met de volgende uitgangspunten: 
• ontwikkelen van een hoogwaardig woongebied door opwaardering van het landschap met bos en 

water; 
• realiseren van woningen in het midden- en hogere segment van de woningmarkt; 
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• woningbouw moei passen in het provinciaal woningbouwbeleid: 

• mogelijkheden bieden voor recreatie, natuurontwikkeling en werken; 

• mogelijkheden voor waterberging nagaan; 

• goede aansluiting maken op de stad Groningen en het natuurontwikkelingsgebied Middcn-

Groningen. 

In het POP is op de plankaart een globale gebiedsaanduiding gegeven als "uitwerking". Daar
naast kent het POP nog enkele planuitwerkingen zoals de aanwijzing van noodbergingsgebieden 
voor boezemwater om tot een zorgvuldige en goede keuze van deze gebieden te komen. Uitwer
king voor wonen heeft plaats gevonden in de nota Houwen en 11 'onen. om tijdig te kunnen inspe
len op ontwikkelingen in de woningmarkt. De meest recente nota Bouwen en Wonen dateert van 
juni 2000 (zie voor toelichting onder kop : Streekplan uitwerking nota Bouwen en Wonen). De 
in het Omgevingsplan Regio Groningen (ORG) opgenomen aantallen te bouwen woningen 
(overname van de getallen uit de Regiovisie) /.uilen, al dan niet bijgesteld op grond van monito
ring. worden overgenomen in de nota Bouwen en Wonen. 

De hiervoor genoemde "algemene richtlijnen" voor "aantrekkelijke woonmilieu stadsrand" zijn: 
• waar belangrijke natuur- en landschapswaarden in het geding zijn is scheiding gewenst tus

sen woon- en natuurfuncties. De noordrand van de stad Groningen met het aangrenzende 
natuurgebied Koningslaagte is daar een voorbeeld van; 

• op plaatsen waar de woonmilieus nog moeten worden ontwikkeld (bijvoorbeeld Groningen-
oost. //;/ inmiddels Meerstad genoemd), daar is een geleidelijke overgang en verweving tussen 
woon- en natuurfuncties meer op zijn plaats; 

• watersystemen en bestaande vervoerssystemen bepalen mede de zoekrichting voor verstede
lijking. De/e zijn belangrijk voor de relatie tussen stad, stadsrand en omliggend gebied; 

• natuur, groen en water in de stad moeten in verbinding met elkaar en met de omgeving 
staan; ecologische verbindingszones mogen niet onderbroken worden; 

• in uitbreidingsplannen moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar combinatie van functies; 
• er mag geen ongewenste verstening van het landelijk gebied plaatsvinden door uitwaaiering 

van bouwactiviteiten vanuit stadsrand/ones. Dit is een stedenbouwkundige en (land-
schaps)architectonische opgave; 

• aanbod van exclusieve woonvormen voor (het aantrekken van) hoger opgeleiden en hogere 
inkomensgroepen is gewenst; 

• de ontsluiting van de stad naar landelijk gebied en andersom moet gewaarborgd zijn. Spe
ciale aandacht is nodig voor de fietsinfrastructuur. 

In het hoofdstuk "Karakteristiek Groningen" I POP) is in paragraaf 18 aangegeven dat het Gro
ninger Landschap vertrekpunt is. Bij alle ontwikkelingen en ingrepen zal het streekeigen karak
ter van het gebied als uitgangspunt worden genomen. De historisch gegroeide ruimtelijke inrich
ting is de basis voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en de diversiteit aan landschapstypen 
wordt zoveel mogelijk in stand gehouden en versterkt. Waar mogelijk worden archeologische 
waarden gespaard. 
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Er worden geen hydrologische bufferzones buiten de begrenzing van de EHS ingesteld. Weder
zijdse nadelige beïnvloeding van landbouw en natuur wordt voorkomen of beperkt door te stre
ven naar grote, aaneengesloten gebieden voor natuur met natuurlijke grenzen en door zonodig 
technische maatregelen te treffen, 

Onder de titel "Ruimte voor water" wordt verwoord dat in verband met de toenemende water
overlast, bodemdaling en benodigde ruimte om water vast te houden voor droge perioden, een 
toename van de veerkracht nodig is voor waterhuishouding alsmede ruimte nodig is voor buffe
ring en berging. Voorts wordt een ontwikkeling naar meer natuurlijk waterbeheer voorgestaan 
en wordt beekherstel nagestreefd. 

Ten aanzien van Verkeer en Vervoer stelt de Provincie in het POP dat door een samenhangend 
pakket van maatregelen ernaar wordt gestreefd om de groei van het aantal autokilometers te 
beperken tot 44% in 2010. Daarbij moet een goede bereikbaarheid van de regio Groningen-
Assen worden gegarandeerd. Verschillende maatregelen worden genoemd zoals: verbetering van 
de hoofdinfrastructuur, stroomlijnen van de verkeersafwikkeling, beter openbaar vervoer, ver
voersnetwerk, fiets als milieuvriendelijk middel om bij te dragen aan het bereikbaar houden van 
de stedelijke centra (zowel utilitair als recreatief) en tevens meer aandacht voor ketenmobiliteit. 
ofwel een goede aansluiting tussen fiets en andere vervoerwijzen. 

In het kader van de Bereikbaarheid Regio Groningen-Assen (BAG) zijn en worden afspraken 
gemaakt. De maatregelen die moeten worden genomen hebben betrekking op: 
• een betere doorstroming op de ringwegen rond de stad Groningen inclusief de zuidelijke 

ringweg Groningen; 
• een stadsgewestelijk openbaar vervoernet (STOV); 
• ondersteunende maatregelen waarbij aandacht voor onder andere vervoermanagement, 

parkeer- en locatiebeleid, de positie van de fiets en het openbaar vervoer en het ontwikkelen 
van transferia; 

• het verbeteren van het fietsnet. 

In het POP is een reservering opgenomen voor de zogenaamde variant C3 van de zuidelijke 
ringweg, waarbinnen sprake is van een nieuwe zuidtangent; dit betreft een tracé van de A28,via 
het tussengebied Groningen-Haren, naar de A7 aan de oostzijde van de stad. In 2007 wordt 
hierover door de minister van V&W een definitief besluit genomen. 
Voor de kortere termijn nemen het Rijk en de gemeente Groningen doorstromingsmaatregelen. 
met name op de ringwegen, die snel en tegen relatief lage kosten kunnen worden uitgevoerd. 
Planstudies worden gestart naar meer structurele maatregelen voor de langere termijn. 

Tenslotte bevat het POP onder het regioperspectief "Centraal Groningen" waarvan Groningen-
oost dan wel Meerstad deel uitmaakt, onder "opgaven" onder meer een opsomming van afspra
ken uit het uitvoeringsconvenant Regiovisie Groningen-Assen 2030. 
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B4.4. Streckplanuitwcrking nota Bouwen en Wonen 
In juni 2001 is de streekplanuitwerking Nota Bouwen en Wonen vastgesteld door het college van 
GS. De nota richt zich op de periode 2002-2006. De wensen van de consument staan daarbij 
centraal. Het is de bedoeling om het tweejaarlijks te actualiseren. Het is gericht op het creëren 
van een kwalitatief hoogwaardig woningaanbod in de provincie. Een drietal middelen worden 
daarbij ingezet: 
a) voortvarende aanpak nieuwbouw; 
b) woonplannen; 
c) taakstellend beleid stedelijke centra. 

ad a) De sterke groei van de welvaart doet de vraag naar woonkwaliteit stijgen. Daarom die
nen de bestaande plannen voor transformatie fors te worden verhoogd. Zo'n beleid is 
evenwel tot mislukken gedoemd als de huidige druk op de bestaande woningvoorraad 
niet snel afneemt. De/e druk is momenteel zo groot dat er onvoldoende ruimte is voor 
uitplaatsing van huurders uit complexen die gesloopt of ingrijpend aangepakt gaan wor
den. Daarom wordt bevorderd dat sneller en meer nieuwe woningen worden gebouwd, 
zodat er weer ruimte ontstaat in de bestaande voorraad. 

ad b) Een forse verhoging van de transformatie lukt alleen als de Groninger gemeenten deze-
opgave concreet uitwerken in woonplannen vanuit een brede visie op alle zaken die van 
invloed zijn op de kwaliteit van het wonen. Gemeenten worden verplicht een woonplan 
op te stellen. Een woonplan bevat zowel een sloop- als een bijbehorend nieuwbouwpro
gramma en een beschrijving van de beoogde doelgroepen. 

ad c) 1 )e provincie zet in op concentratie van woningbouw in de stedelijke centra. Met de cen
tra worden harde afspraken gemaakt. Een en ander heeft alleen kans van slagen als er 
een restrictief nieuwbouwbeleid wordt gevoerd op het platteland. 

De toename van de economische groei en daarmee de inkomenspositie draagt ook bij aan de 
grote vraag naar woonkwaliteit. De huidige woningvoorraad voorziet hierin onvoldoende. De 
kwaliteit van de woningvoorraad is gemiddeld lager dan in de rest van het land. Per medio 2001 
kent de provincie forse tekorten: 
• ruim 11.000 duurdere koopwoningen, niet alleen grondgebonden, maar ook gestapeld; 
• circa 3000 huurappartementen voor alleenstaanden en ouderen, met name buiten de stad 

Groningen. 

Er bestaat derhalve grote frictie tussen vraag en aanbod. Tegelijkertijd is de kwantitatieve uit
breidingsbehoefte bescheiden in vergelijking tot andere provincies. Gevolg is dat simpelweg be
dienen van de kwaliteitsvraag door het bouwen op uitleglocaties, zonder rekening te houden met 
de effecten op de bestaande voorraad, geen begaanbare weg is omdat dan de groei van de wo
ningvoorraad de groei van het aantal huishoudens zal overtreffen. Dit resulteert in leegstands
overschotten in de bestaande woningvoorraad, met alle problemen van dien. De ervaringen be
vestigen dit. De transformatie moet derhalve een centrale rol innemen. In vergelijking met ande
re provincies staat Groningen daarbij voor een grote opgave. 
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De problemen in de bestaande voorraad zijn relatief groot, waardoor de translbrmatieopgave 
aanzienlijk hoger is dan in de rest van het land. terwijl de "marktkansen" om deze problemen op 
te lossen juist klein zijn. Voor de stad Groningen is medio 2001 geconstateerd dat een verhoging 
van de sloopopgave noodzakelijk is. 

Daarnaast is geconstateerd dat de leegstand de afgelopen tijd sterk is gedaald. Daardoor wordt 
de uitvoering van de bestaande transformatieplannen in de hele provincie bedreigd. De uitplaat
sing van huurders wordt zo vertraagd omdat er elders in de voorraad onvoldoende woningen 
leeg zijn of komen. Dit vereist (ook) een voortvarender aanpak van de nieuwbouw. 

Uit een in opdracht van de provincie uitgevoerde analyse (ABF) blijkt dat er een hogere uitbrei
dingsbehoefte is dan waar in de jaren tot 2001 vanuit is gegaan. Dit is te verklaren door: 
• de individualisering die hoger is dan verwacht; Voor de komende jaren scheelt dat 1200 wo

ningen. Inlopen van woningtekort is gewenst; door te bouwen voor de actuele vraag van 
starters op de woningmarkt ontstaat er ruimte voor transformatie van de bestaande voor
raad; 

• de migratie valt positiever uit dan waar tot voor kort is uitgegaan. De verwachting is voorts 
dat door het nieuwe, op kwaliteit gerichte beleid ten aanzien van bouwen, de concurrentie
positie van de provincie Groningen verbetert, waardoor de migratie zich positiever zal ont
wikkelen. 

Vervolgens worden in de Nota Bouwen en Wonen de taakstellingen, de kwaliteitsvraag etcetera. 
per gemeente aangegeven. 

Op grond van recent onderzoek van ABF (2002) blijkt dat de opgave in het algemeen en voor de 
stad Groningen in het bijzonder nog groter is dan verwoord in de Nota Bouwen en Wonen, het
geen in feite nog eens de dringende noodzaak onderstreept om veel te bouwen en te transforme
ren. Dit zal in de eerstvolgende Nota Bouwen en Wonen worden geëffectueerd Meer woningen 
nodig, additionele sloopinspanning met bijbehorende vervangende nieuwbouw. De aanbevelin
gen van ABF zijn: 
• continu monitoren van het bouwprogramma is noodzakelijk; 
• houd rekening met een zekere groei van de studentenpopulatie; 
• pas het bouwprogramma van de gemeente Groningen zodanig aan dat: 

de stedelijke woningkwaliteit wordt verhoogd; 
vergroting optreedt van de differentiatie in woningen en woonmilieus; 
midden en hogere inkomens aan de stad worden gebonden; 
meer koopwoningen worden aangeboden evenwel met behoud van voldoende betaalbare 
huurwoningen. 

B4.5. Overwegingen locatiekeuze oostzijde stad 
De keuze voor de locatie van de ontwikkeling Meerstad Groningen is in de hiervoor genoemde 
plannen reeds vastgelegd. In de Regiovisie Groningen-Assen 2030 zijn voor de stad Groningen 
aan de westzijde en aan de oostzijde van de stad omvangrijke groeimogelijkheden voorzien. Aan 
de zuidoostzijde en aan de zuidwestzijde van de stad zijn, wat betreft omvang, beperkte groei
mogelijkheden voorzien. 
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De noordzijde van de stad is in de afgelopen jaren uitgesloten van nieuwe uitbreidingen vanwege 
de landschappelijke kwaliteiten, de bruikbaarheid voor levensvatbare vormen van landbouw, de 
aanwezigheid van het Reitdiep en het Reitdiepdal en het natuur(ontwikkclings)gebied Ko
ningslaagte. 

De ontwikkeling van woningbouwlocaties aan de noodwestzijde van de stad is inmiddels relatief 
ver gevorderd. Gemiddeld gesproken is ingestoken op het middensegment in suburbane setting. 
Het noordwesten zou tot 2010 in belangrijke mate in de woningbehoefte moeten voorzien. 
Inmiddels is echter duidelijk geworden dat uitbreiding in noordwestelijke richting vooral van
wege landschappelijke kwaliteiten op grote weerstand stuit. De te benutten capaciteit aldaar is 
dan ook geringer dan aanvankelijk werd gedacht; de afronding van de substantiële uitbrei
dingslocaties zal dan ook eerder geschieden. 

De binding van hogere inkomensgroepen is momenteel vrijwel uitsluitend mogelijk aan de zuid
zijde van de stad. De zuidkant van de stad heeft op voorhand en zonder behoefte van aanpas
sing versterking van het landschap, grote aantrekkingskracht op hei hoogste marktsegment. 
Er zullen 1250 woningen moeten worden gebouwd tot 2010 op grondgebied van gemeente Ty-
naarlo, gelegen nabij de natuurontwikkelingsgebieden Kelder- en Peizermaden. Na 2010 zal het 
stokje voor de bouw voor het hoogste marktsegment worden overgenomen door de gemeente 
Haren, in het tussengebied Groningen-I laren. Daarmee worden de bouwmogelijkheden op de 
Hondsrug, ingeklemd tussen de natuurontwikkelingsgebieden rond de beekstroomdalen van het 
Pei/erdiep Drentse \.i enerzijds en de I lunze anderzijds, aan de zuidkant volledig benul. 

Conform de Regiovisie zullen de volgende uitbreidingsmogelijkheden plaats moeten vinden aan 
de oostzijde van de stad. Inmiddels is op basis van de laatste inzichten in de stedelijke woning-
bouwplanning en -programmering vast komen te staan dat de vraag naar woningen de laatste 
jaren sterk is toegenomen. De opgave is zelfs belangrijk groter dan aanvankelijk was veronder
steld ten tijde van de ontwikkeling van de Regiovisie. Er is nu vraag naar ruimte en kwaliteit. 
Voor Meerstad Groningen betekent dit een bouwopgave van circa 8000 woningen. 

De grote druk op woningbouw betekent echter dat er eerder dan 2010 aan de oostzijde van de 
stad moet worden gebouwd. Er dient een uiterste inspanning te worden geleverd om voor het 
jaar 2006 circa 700 woningen op te leveren en tot 2010 de bouw van 3500 woningen mogelijk te 
maken. 

Met inachtneming van stedelijke inbrijlocaties en een grote herstructureringsopgave zal er in het 
gebied Meerstad voor vele marktsegmenten moeten worden gebouwd, van het laagste tot het 
hoogste marktsegment, evenwel in hoofdzaak voor het midden- en hogere segment met benut
ting van kansen voor het hoogste marktsegment. 
De kwaliteiten van dit gebied zijn evenwel niet toereikend voor de toekomstige functie(s). I let 
gebied zal er door middel van landschapsbouw rijp voor moeten worden gemaakt, zowel wat 
betreft de woonmilieus als de omliggende uitloopgebieden. Daarbij worden er mogelijkheden 
gezien om in dit gebied diverse functies te stapelen dan wel te mengen. Gedacht moet worden 
aan: de aanleg van (een) robuuste ecologische verbindingszone(s), de aanleg van groen in en om 
de stad (GIOS), de aanleg van een meer zowel met het oog op recreatie als voor de berging van 
water: Meerstad. 
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Zoals eerder aangegeven is is naast wonen en uitloopgebieden ook sprake van een forse opgave 
voor het reserveren en realiseren van bedrijventerreinen. In eerste instantie is benodigd 140 ha. 
terwijl de mogelijkheid moet worden geschapen om daaraan in de periode tot 2030 nog zo'n 100 
ha aan toe te voegen. 

B4.6. Functies Meerstad in relatie met de omgeving 
In aansluiting op hetgeen hiervoor is aangegeven over woningbouw, wordt onderstaand inge
zoomd op enkele aspecten die direct van invloed (kunnen of moeten) zijn op de grootschalige 
functiewijziging van het gebied. 

Watcrhiiishoudkundigc relaties 
Meerstad ligt in een laag gelegen gebied tussen de hogere zandgronden van Drenthe en de hoge
re kleigronden van Groningen (Hogeland). In de (deelstroom)gebiedsvisie Groningen-Drenthe 
is het hele laaggelegen gebied aangemerkt als zoekgebied voor grootschalige berging om daar
mee als uitlaatklep te functioneren voor de Eemskanaal-Dollard boezem. De aanleg van een 
meer in Meerstad met deze functie past in deze visie. Met name in het gebied van Midden-
Groningen zal in de toekomst meer bergingsgebied moeten komen. Vooralsnog is daaromtrent 
voorzien in het gebied Dannemeer in het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen met 
een capaciteit van plm. 9 miljoen M3. Samen met het meer in Meerstad zou zo een noodopvang 
van 12 miljoen m3 kunnen ontstaan. Daarbij wordt voorzien in een zodanig watersysteem dal, 
met behulp van een nieuwe aanvoer van water vanuit zuidelijke richting (Winschoterdiep) eerst 
het Dannemeer wordt benut. Vervolgens zal, pas alleen als daaraan nog behoefte is. Meerstad 
als aanvullende noodberging wordt benut. 

De I hm/e komt zuidelijk van Meerstad uit in het Winschoterdiep en watert via de Eemskanaal-
Dollardboezem af. Gebruik van het relatief schone Hunzewater in natuurgebieden en Meerstad 
is wenselijk. Omdat herstel van de oorspronkelijke Hunze door de stad Groningen niet als reëel 
wordl gezien, kan doorkoppeling van de Hun/e naar hel natuurontwikkelingsgebied Midden-
Groningen en Meerstad bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Dit past tevens in de visie om 
grootschalige robuuste watersystemen te ontwikkelen, die lopen van de bron (hogere zandgron
den) tot de monding (uitwatering in zee). 

Ecologische en landschappelijke relaties 
Bij het Rijpmakanaal (Rijpma) en het Slochterdiep (Vossenberg) is landbouwgrond omgevormd 
tot waterrijke natuurgebieden. Deze gebieden zijn opgenomen in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur (PEHS), een robuust stelsel van natuurgebieden (kerngebieden) die onderling 
verbonden zijn. of (/ouden moeten) worden door verbindingszones. Deze gebieden liggen nog 
geïsoleerd ten opzichte van belangrijke kerngebieden direct buiten het Meerstad-gebied: 
• het grootschalige natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen (ca 1700 ha) rondom een 

van de zijtakken van de bovenloop van de Fivel en het Schildmeer; 
• het lommerrijke Westerbroek met in ornithologisch opzicht belangrijke voedselrijke plassen 

omgeven door moerasvegetatie en bos; 
• het Zuidlaarder- en Foxholstermeer met een open veenweidegebied in het dal van de Hunze. 
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De inzet is om, in overeenstemming met het daartoe strekkende rijksbeleid (natte as om Gro
ningen), uiteindelijk een verbinding te bewerkstelligen met name tussen Midden-Groningen en 
het zuidelijk gelegen Gerechtgebied (natuurontwikkeling), via Westerbroek. In het POP is deze 
ontwikkeling aangeduid. Ook is in het POP richting gegeven aan het onderling ecologisch ver
binden van de beide geïsoleerde aangehaalde natuurgebiedjes met Midden-Groningen. De wijze 
waarop de/e ecologische verbindings/.oncs binnen het gebied van Meerstad kunnen worden 
gerealiseerd, kan in de huidige planontwikkeling van Meerstad worden belrokken, evenals de 
verbinding met en de overgang naar "Groen In en OM de Stad (GIOS)". 

Bedrijventerreinen 
In het kader van de Regiovisie Groningen-Assen is onderzoek gedaan naar de verwachte be
hoefte en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Behalve Groningen en Assen zijn de schragende 
kernen Leek-Roden en I Ioogezand-Sappemeer daarbij betrokken en "last but not least" ook 
Veendam. Zodoende is voor de oostzijde van de stad Groningen destijds gekomen tot een prog
nose van de behoefte aan bedrijventerrein van 100 ha tot 2010 en 50 ha daarna. Inmiddels is op 
grond van meer actueel onderzoek naar de behoefte van bedrijventerreinen komen vast te staan 
dat de benodigde oppervlak aan bedrijventerreinen naar boven moet worden bijgesteld. Zo
doende komt men thans tot een prognose voor Meerstad van 150 ha tot 2010 en een optie voor 
100 ha daarna. 

Voor de stad Groningen kan worden gesteld dat het bedrijventerrein Eemspoort binnen afzien
bare tijd zal zijn "bezet" resp. "gereserveerd". De locatie Kranenborg noord is inmiddels vol. 
Met Kranenborg-zuid kan de behoefte aan hoogwaardige bedrijvigheid nog een zestal jaren 
vooruit. Op enkele plaatsen in de stad is nog ruimte voor enkele specifieke thema-invullingen 
zoals het Zernike Science Park. Kantorenlocatie Europapark heeft een start gemaakt met de 
ontwikkeling. Na Eemspoort is het de bedoeling dat vervolgens Westpoort, met ca 200 ha, aan 
de orde is. Tot zover de thans bekende bedrijvenlocaties van de stad Groningen. De eerstvol
gende locatie die vervolgens in aanmerking komt is Meerstad. 

Opgrond van actuele informatie kan worden geconcludeerd dat in de regio Centraal Groningen 
sprake is van een uitgifte van circa 25 ha per jaar (Groningen-Slochteren-I loogezand-Eeek). 
waarvan de helft de gemeente Groningen betreft. Gesteld wordt ook dat een ijzeren voorraad 
van zo'n 3 tot 5 jaar gewenst is. Op grond van actuele informatie zal ook de Regiovisie Gronin
gen-Assen 2030 worden geactualiseerd dit jaar. op basis waarvan vervolgens dan nieuwe regio
nale afspraken kunnen worden gemaakt over verdeling, thematisering/typologieën, en dergelij
ke. Overigens is de vraag naar "gemengd terrein" het grootst. Duidelijk is dat met name voor de 
stad Groningen in de komende jaren de vraag van de afgelopen jaren nog zal voortzetten. Aan
genomen mag worden dat Meerstad, behalve dat zij zal voorzien in de algemene vraag naar 
"gemengd terrein", vooral ook zal moeten kunnen voorzien in de behoefte aan ha's voor het ho
gere segment. 

Woningbouwlocaties 
Uit de beschrijving van de Regiovisie Groningen-Assen 2030 en de streckplanuilwerking Nota 
Bouwen en Wonen mag duidelijk zijn dat de behoefte aan woningbouwlocaties, op grond van 
onderzoeken conform de visies en de POP's. wordt geprognosticeerd, onderling "verdeeld" (re
strictief beleid) en dat periodiek actualisering plaatsvindt op grond van nieuw onderzoek. Daar
door is de vraag naar woonlocaties binnen de Regio Groningen-Assen goed afgestemd. 
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Via de Nota Bouwen en Wonen wordt de relatie (verdeling) gelegd tussen locaties in de provincie. 
Voor alle duidelijkheid kan worden gesteld dat de woningbouw in Delfzijl en in de Blauwe Stad 
los staan van hetgeen zich in Meerstad gaat afspelen omdat het totaal verschillende doelgroepen 
betreft. Voor dit moment is de toenemende vraag naar woningen (meer dan eerder geprognoti-
seerd) een nog niet uitgekristalliseerd aandachtspunt om onder meer tot versnelling van de uit
werking op grond van eerdere afspraken (regiovisie) over te gaan. Inmiddels zijn gesprekken in 
die richting gaande. In het kader van de (zojuist gestarte) actualisering van de Regiovisie Gro-
ninge-Assen 2030 zullen hieromtrent nieuwe afspraken volgen. 

Infrastructuur 
Aan de oostzijde van de stad en ten zuiden van het gebied Meerstad is een gebied aangegeven 
waarbinnen de tracékeuze van een mogelijke Zuiderzeelijn (evt. magneetzweefbaan) moet 
plaatsvinden. Los van deze ontwikkeling is een nieuwe stationslocatie voorzien naast het kanto
renpark Europapark ("kempkensberg"). 
Indien een Zuiderzeelijn daadwerkelijk in uitvoering komt. mag worden verwacht dat dit een 
impuls betekent voor de behoefte aan woningen en aan bedrijventerrein nabij de desbetreffende 
stationslocaties. 

In de komende jaren wordt gewerkt aan maatregelen op/aan de ringweg van Groningen om de 
doorslroming te bevorderen. Aan de zuidzijde van Meerstad wordt langs het bedrijventerrein 
Eemspoort een doorverbinding (Euvelgunnetracé) gemaakt van de ring bij Driebond naar de A7 
in de richting van Hoogezand. 

Het is momenteel niet duidelijk of en - zo ja - op welke wijze de N360 van Delfzijl naar Gronin
gen wordt verbeterd in de zin dat de route sneller kan worden afgelegd en "obstakels" zoals Ten 
Boer kunnen worden gemeden. 

In de huidige plannen is voorzien in besluitvorming inzake de zuidtangent, waarvoor inmiddels 
een m.e.r.-procedure is gevolgd en waarover de minister van V&W in 2007 nader uitsluitsel zal 
gaan geven. Deze zuidtangent maakt een verbinding tussen de A7 aan de westkant, via de A28 
en zuid Groningen naar de A7 aan de oostkant van de stad. Dit met name als eerstvolgende 
maatregel na de thans lopende eenvoudiger ingrepen in de komende jaren, om het doorgaande 
verkeer te onttrekken aan de steeds drukker wordende zuidelijke ring. Hiermee wordt de be
reikbaarheid van de stad vergroot en heeft doorgaand verkeer een snellere doorgang. 

Het langs Meerstad gelegen Eemskanaal wordt de komende jaren, mede door verbreding enz. 
aangepast voor de kwalificatie Vaarklasse Va. Dit betreft de verbinding Lemmer-Delfzijl. Er /al 
een vrijwaringszone langs het Eemskanaal moeten worden gerespecteerd. 

In het kader van Stadsgewestelijk Vervoer (STOV) is voor de stad Groningen voorzien in een 
light-rail verbinding met Assen en een verbinding in de stad van het Zerkine-terrein via het cen
trum naar Meerstad. 
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Toelichtingen op elementen raamwerk water en groen 
raamwerk 
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B5.1 Toelichting elementen raamwerk water 

Basis: meer 
• Ten zuiden van Slochterdiep. 
• Ongeveer 600 ha (zoekgebied excl. nader te bepalen gebieden voor andere functies). 
• Water komt op laagstgelegen punt ten zuiden van het Slochterdiep. 
• Water komt op de beste plek voor realisering van een redelijk grote watermaat met zo min 

mogelijk ingrepen in de bodem en de landschapsstructuur. 
• Geografisch gezien sluit het meer aan op de Duurswoldboezem. 
• Meer is over water via een sluis in het Slochterdiep (ook bij gelijk peil zal een pandscheiding 

een sluis vereisen) te bereiken. 

Optie: uitbreiding van liet meer ten noorden van het Sloehlerdiep 
• Aan twee kanten van het Slochterdiep. 
• Totale meer (basis + optie) is ongeveer 1200 ha. (zoekgebied excl. nader te bepalen gebieden 

voor andere functies). 
• Water komt op de laagstgelegen plek (ten zuiden en noorden van het Slochterdiep). 
• Water komt op de beste plek voor realisering van een grote watermaat met zo min mogelijk 

ingrepen in de bodem en de landschapsstructuur. 
• Geografisch gezien sluit het meer aan op de Eemskanaal- en Dollardboezem. 
• Mogelijkheid om Slochterdiep door te steken: 

groot meer (in plaats van twee kleinere meren); 
peil meer is peil Slochterdiep, dus geen sluis meer nodig wanneer boezemfunctie aan 
meer wordt toegekend of Slochterdiep boezemfunctie verliest; 
open water verbinding met de Borgsloot en Slochteren. 

Optie: zoekgebied voor water aansluitend op het meer 
• I let centrum kan (deels) uit water bestaan en onderdeel worden van het meer. 
• De grens van het meer ligt bij het Eemskanaal en de Hoofdweg van het lint Ruiseherbrug -

Harkstede - Kolham - Slochteren. 
• Ook al is dit zoekgebied een veel aangewezen locatie voor andere functies; hier zou water 

gemengd kunnen worden met andere functies. 
• Totale meer (basis + optie + zoekgebied) is ongeveer 1300 ha. 

Basis: kwelsloot 
• Een kwelsloot is nodig in verband met wegzijging van water uit het meer. 
• De oppervlakte is ongeveer 5 ha. 
• Deze kwelsloot kan ook een bredere kwelzone zijn (dan is de oppervlakte groter ongeveer 80 

ha). 
• Kwelsloot / kwelzone komt op de overgang tussen laag (centrale deel van het meer) en hoog 

(de zandopduiking met linten). 
• Kwelsloot / kwelzone komt op de ideale plek om kwelwater als gevolg van druk van de wa-

termassa van het nicer op te vangen. 
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• Omdat het waterpeil in de kwelsloot / kwelzone lager is dan het waterpeil in het meer, is het 
reliëf op een aantal plaatsen voldoende om een natuurlijke begrenzing van de kwelzone aan 
de kant van de zandopduiking met linten te vormen. Indien het peil in de kwelzone sterk 
fluctueert als gevolg van bijvoorbeeld noodwaterberging, zijn er aanvullende maatregelen 
nodig. 

• Kwelsloot kwel/one ligl los van de linten: er zit ruimte tussen lint en kwelzone. Het lint 
blijft droog (functioneel) en krijgt een droog karakter. 

Optie: uitbreiding kwelsloot 
Er zijn een aantal mogelijkheden voor uitbreiding van de kwelsloot / kwelzone: 
• kwelsloot / kwelzone ten westen van de bebouwing aan de Hamweg; 
• kwelsloot kwelzone ten oosten van de bebouwing aan de I lamweg (zie volgende pagina). 

Uitbreiding kwelsloot /kwelzone ten westen van de Haniweg 
• Kwelsloot / kwelzone komt op de ideale plek om kwelwater als gevolg van druk van de wa

termassa van het meer op te vangen. 
• Kwelsloot / kwelzone aan de zuidkant van het Slochterdiep bij basismeer, ook aan de 

noordkant van het Slochterdiep bij een groter meer. 
• De oppervlakte is ongeveer 5 ha (3 (zuid) + 2 (noord) ha). 
• Deze kwelsloot kan ook een bredere kwelzone zijn (dan is de oppervlakte groter: ongeveer 

150 ha (90 (zuid) + 60 (noord) ha). 
• Kwelsloot / kwelzone vormt een buffer tussen het meer en de bebouwing aan de Hamweg. 
• Kwelzone ligt tegen de bebouwing van de Hamweg aan. de Hamweg krijgt daardoor een nat 

karakter. 

Optie: uitbreiding kwelsloot 
Er zijn een aantal mogelijkheden voor uitbreiding van de kwelsloot / kwelzone: 
• kwelsloot / kwelzone ten westen van de bebouwing aan de Hamweg (zie vorige pagina); 
• kwelsloot / kwelzone ten oosten van de bebouwing aan de Hamweg. 

Uitbreiding kwelsloot /kwelzone ten oosten van de Hamweg 
• Kwelsloot kwel/one aan de zuidkant van het Slochterdiep bij basismeer, ook aan de 

noordkant van het Slochterdiep bij een groter meer. 
• De oppervlakte is ongeveer 5 ha (3 (zuid) + 2 (noord) ha). 
• Deze kwelsloot kan ook een bredere kwelzone zijn (dan is de oppervlakte groter; ongeveer 

200 ha (90 (zuid) +l20 (noord) ha). 
• Kwelsloot / kwelzone kan zuiveringsmoeras zijn. 
• Bebouwing aan de I lamweg ligt tussen meer en kwelsloot / kwelzone en krijgt een nat karak

ter. 

Optie: waterverbinding tussen het meer en de Middelberlerplas in de Hunzezone 
• Er ontstaat een waterverbinding tussen het meer en de Middelberterplas in de Hunzezone: 

open (vaar)verbinding of een waterverbinding d.m.v. een sluis om van hoger meer peil naar 
lager Middelberterplas peil te komen. 

• De laagst gelegen delen van de zandopduiking worden opgenomen in de waterstructuur. 
• De oppervlakte is ongeveer 30 ha. 
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• Water van het meer wordt dichter bij de stad gebracht. 
• De zandopduiking wordt bij het meer betrokken. 
• Er ontstaat een ruimtelijk schakelpunt waar het meer, de Hunzezone en de zandopduiking 

bij elkaar komen (dit is een belangrijke mogelijkheid om verdere ontwikkeling in dit deelge
bied te structureren). 

Optie: uitbreiding van waterverbinding meer-Middelberterplas en Hunzezone 
• Vergroten van open wateroppervlak of vermenging met stedenbouwkundige ingrepen in dit 

gebied. 
• Kansen bij openwaterverbinding de relatie met het meer in dit gebied verder door te voeren. 

Basis: water in de Hunzezone 
• Er wordt een noord-zuid waterverbinding gemaakt. 
• Water wordt ingezet als ruimtelijk middel: 

als structurerend middel voor de nieuwe ontwikkelingen in de Hunzezone; 
als begrenzing / scheiding van de linten en de nieuwe ontwikkelingen. 

• Er ontstaan mogelijkheden voor het maken van (water)verbindingen: 
met het meer (zie vorige en volgende pagina); 
met het deel van de Hunzezone ten zuiden van de A7 (optioneel); 
en verder met de Hunze ten zuiden van het Winschoterdiep (optioneel: afhankelijk van 
mogelijkheden in stroomgebiedsvisie). 

Optie: waterverbindingen lussen het meer en de Hunzezone 
Er zijn twee mogelijke waterverbindingen: 
• waterverbinding tussen het meer en de Middelberterplas in de Hunzezone, en / of: 
• waterverbindingen tussen het water in de Hunzezone en de Borgsloot. 

Waterverbindingen tussen het water in de Hunzezone en de Borgsloot 
• Er komt water op de laagst gelegen delen van de zandopduiking. 
• Er ontstaat een open waterverbinding tussen het meer en de Borgsloot / Slochterdiep. 
• De zandopduiking wordt bij de waterstructuur betrokken. 
• I Iet wordt mogelijk om kleinschalige routes binnen dit gebied te varen. 

Optie: schoon water kanaal 
• De Brookerswijk (vanaf de Borgmeren) en de Woudbloemsloot kunnen aangesloten worden 

op het Rijpmakanaal. 
• Er ontstaat een waterverbinding tussen het meer en het oostelijke deel van Meerstad, hier

door ontstaan ruimtelijke, ecologische en recreatieve kansen. Bijvoorbeeld vooreen recrea
tieve route en/of watercirculatie: meer - Borgmeren (bijvoorbeeld via een sloot of smalle 
vaart) - deelgebied Woudbloem - Rijpmakanaal - Slochterdiep - meer. 

• Indien de Brookerswijk doorgetrokken wordt naar het zuidwesten kan een verbinding met 
de Hunze gemaakt worden: 

in de zomer kan schoon water vanuit de Hunze ingelaten worden, (optioneel: afhankelijk 
van mogelijkheden in stroomgebiedsvisie); 
er kan een recreatieve vaarverbinding gemaakt worden tussen Meerstad en het Zuid-
laardermeer; 
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de waterverbinding kan de ecologie langs die route versterken. 

Optie: kanaal ten behoeve van de inlaat van noodwaterberging 
• In de stroomgebiedsvisie is er een optie op het inlaten van noodbergingswater vanuit het 

Winschoterdiep, indien voor de/e optie gekozen wordt is er een kanaal nodig dal het water 
vanuit het Winschoterdiep naar het Dannemeer in Midden-Groningen en het meer in Meer
stad kan transporteren. 

• Water uit de boezem is niet schoon. Door het water via een apart kanaal (circa 15 tot 20 
meter breed) naar het Dannemeer (en eventueel naar het meer van Meerstad) te transporte
ren: 

blijft de waterroute door de EHS, de Borgmeren, de Brookerswijk en het Rijpmakanaal 
schoon; 
blijft hel water dat geborgen moet worden zo lang mogelijk buiten Meerstad en losge
koppeld van het (schone) watersysteem van Meerstad. 

B5.2 Toelichting elementen groen raamwerk 

Beslaande groene elementen 
Rond Meerstad liggen een aantal natuurgebieden. Binnen Meerstad moeten ecologische verbin
dingszones tussen deze gebieden gerealiseerd worden. Voor Meerstad is met name de regionale 
ecologische verbindingszone R5 van belang. Deze zone moei een verbinding maken lussen de 
twee grootschalige natuurgebieden Midden-Groningen en Gorecht (ten zuiden van het 
Winschoterdiep). 

Basiselementen en opties van het groen in het blauw-groene raamwerk 
Het 'groene* deel van het blauw-groene raamwerk bestaat uit een aantal basiselementen en een 
aantal optionele elementen. Deze elementen worden in deze paragraaf benoemd en beargumen
teerd. 

Basis: Ecologische Hoofdstructuur 
De bestaande ecologische stapstenen Borgmeren en Westerbroek worden met elkaar verbonden 
(ongeveer 2X0 ha nieuwe natuur, afhankelijk van nader te bepalen inrichtingseisen en gebieds-
mogelijkheden, buiten het plangebied van Meerstad). 
Midden-Groningen wordt met minimale middelen verbonden met: 
• Borgmeren en Wcsterbroek (circa 120 ha); 
• nieuwe natuur rond de bestaande Rijpmakanaalzone en evt. het meer van Meerstad (circa 

55 ha). 
Door bovenstaande ingrepen wordt een verbinding tussen Midden-Groningen en natuurgebied 
Gorecht (ten zuiden van het Winschoterdiep) (R5) mogelijk gemaakt en een deel van de locale 
verbinding (L7) versterkt. 

Optie: versterken ecologie in deelgebied Woudbloem 
• Door op een tactische plaats natuur te realiseren wordt het smalste en meest kwetsbare deel 

van Midden-Groningen versterkt. 
• Deze tactisch geplaatste natuur kan aan de andere kant gekoppeld worden aan een schone 

waterverbinding. 
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Door het toevoegen van natuur tussen het natuurgebied langs het Rijpma-kanaal en Midden-
Groningen worden deze natuurgebieden versterkt. 
• Door hel toevoegen van natuur wordt ook het natuurgebied langs het Rijpma-kanaal ver

sterkt. 
• Oppervlakte is ongeveer 240 ha. 
• De combinatie water en natuur geeft een nieuwe landschapsstructuur aan deelgebied 

Woudbloem, met een landschapsecologische betekenis die groter is dan het gebied zelf. 
• Mogelijkheden om recreatief de landschapsecologische kwaliteiten van Midden-Groningen, 

Rijpma en (iorecht bleellxiar te maken. 
• Met deze ingreep ontstaat een robuuste ecologische verbindingszone. 

Basis: Kwelzone 
• Kwelsloot / kwelzone komt op de ideale plek om kwelwater als gevolg van druk van de wa

termassa van het meer op te vangen. 
• De kwelzone ligt op de overgang tussen laag en hoog. Op de gradiënten tussen hoog-droog 

en laag-nat ontstaat ecologische diversiteit. 
• Oppervlakte is ongeveer 80 ha. 
• De waterkwaliteit is zeer goed door de aanvoer van schoon kwelwater. Dit biedt kansen 

voor ecologie. 
• De kwelzone kan een ecologische verbinding vormen tussen de natuur langs het Rijpma-

kanaal (en evt. verder in de richting van Midden-Groningen) en de westkant van het meer / 
het Hunzedal. 

• De kwelzone kan een parkachtig landschap tussen bewoning en het meer vormen. 
• Recreatieve doeleinden kunnen hier een plaats krijgen. 
• Omdat het waterpeil in de kwelsloot / kwelzone lager is dan het waterpeil in het meer, is het 

reliëf op een aantal plaatsen voldoende om een natuurlijke begrenzing van de kwelzone aan 
de kant van de zandopduiking met linten te vormen. Indien het peil in de kwelzone sterk 
fluctueert als gevolg van bijvoorbeeld noodwaterberging, zijn aanvullende maatregelen no
dig. 

• Kwelsloot / kwelzone ligt los van de linten: er zit ruimte tussen lint en kwelzone. Hel lint 
krijgt daardoor een droog karakter. 

Optie: uitbreiding kwelzone 
Er zijn een aantal opties mogelijk voor uitbreiding van de kwelzone: 
• kwelzone ten westen van de bebouwing aan de Hamweg; 
• kwelzone en/of zuiveringszone ten oosten van de bebouwing aan de Hamweg; 
• kwelzone aan beide zijden van de bebouwing aan de Hamweg (zie volgende pagina). 

Uitbreiding kwelsloot /kwelzone ten westen van de llamweg 
• Kwelzone komt op de ideale plek om kwelwater als gevolg van druk van de watermassa van 

het meer op te vangen. 
• Kwelzone aan de zuidkant van het Slochterdiep bij basismeer, ook aan de noordkant van 

het Slochterdiep bij een groter meer. 
• De oppervlakte is ongeveer 150 ha (90 (zuid) + 60 (noord) ha). 
• Kwelzone vormt een buffer tussen het meer en de bebouwing aan de Hamweg. 
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• Kwelzone ligt tegen de bebouwing van de I lamweg aan. de I lamweg krijgt daardoor een nat 
karakter. 

Optie: uitbreiding k weizone 
Er zijn een aantal opties mogelijk voor uitbreiding van de kwelzone: 
• kwelzone ten westen van de bebouwing aan de Hamweg (zie vorige pagina); 
• kwelzone en/of zuiveringszone ten oosten van de bebouwing aan de Hamweg; 
• kwelzone aan beide zijden van de bebouwing aan de Hamweg. 

Uitbreiding kwelzone en/oj zuiveringszone ten oosten van de Hamweg: 
• Kwelzone aan de zuidkant van het Slochterdiep bij basismeer. ook aan de noordkant van 

het Slochterdiep bij een groter meer. 
• De oppervlakte is ongeveer 210 ha (120 (zuid) + 90 (noord) ha). 
• Het is mogelijk om in de zone ten oosten van de bebouwing aan de Hamweg een zuiverings-

zone te realiseren: 
zuiveringszone in kwelzone; 
zuiveringszone ten oosten van Hamweg. kwelzone ten westen van Hamweg. 

• De kwelzone en/of zuiveringszone kan het natuurgebied langs het Rijpma-kanaal verster
ken. 

• De kwelzone en/of zuiveringszone kan een ecologische verbinding vormen tussen de natuur 
langs het Rijpma-kanaal (en evt. verder in de richting van Midden-Groningen) en de west
kant van het meer/ het Hunzedal. 

• Bebouwing aan de Hamweg ligt tussen meer (of kwelzone) en kwelzone (of zuiveringszone), 
de Hamweg krijgt een nat karakter. 

Basis: groen in Hunzezone 
• Er worden groene verbindingen gemaakt: 

tussen het zuiden van de Hunzezone / richting Westerbroek (en verder richting Gorecht) 
en het noorden van de Hunzezone / het meer / de kwelzone (en verder richting de EHS); 
tussen I lunzezone en de fijnmazige stedelijke ecologie in Groningen; 
tussen I lunzezone en zandopduiking. 

• Een groene verbinding, los van het watersysteem, biedt mogelijkheden voor recreatieve 
doeleinden en is bij uitstek parkachtig (van stedelijk tot landschappelijk). 

• De parken geven structuur aan de stedelijke ontwikkelingen en identiteit aan de Hunzezone. 

Optioneel: 
Populierenbossen op de zandopduiking omvormen tot duurzame bossen. 
Dit is geen basiselement en geen optioneel element, maar een maatregel die tussen het raamwerk 
en het filter in hangt. Deze maatregel kan op termijn structurerende kwaliteiten voor de linten
zone krijgen. Vandaar de toevoeging in dit document. 
• Populierenbossen die nu op een tactische en/of belangrijke plaats staan, kunnen worden 

omgevormd tot duurzame bossen. 
• Er kunnen duurzame bossen toegevoegd worden. 
• De duurzame bossen kunnen kleinschalige ecologische stapstenen worden. 
• De zandopduiking is de enige plaats in Meerstad waar een duurzaam, kwalitatief hoog

waardig bosmilieu gerealiseerd zou kunnen worden. 
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• De duurzame bossen geven ruimtelijke identiteit en structuur aan de zandopduiking (de 
populierenbossen doen dat nu nog te weinig) en kunnen belangrijke kwaliteit voor woonmi-
lieus vormen. 

Dit geldt ook voor het deel van de zandopduiking ten zuiden van de A7. 
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Voorlopige resultaten analyse knelpunt landbouw-
natuur Meerstad 
W Molenaar (Roy* Haskomng). u Vegter (Waterschap Hunze 4 A « st 

AaataMfti 
O« Stuurgroep Maarstad heeft aangegeven dal z»ch aan knelpunt kan 
gaan voordoan tan aanzien van da begrenzing van iandbouwgeb>ed vs 
natuurgebied m na» loekomseg o g-arp voor Mearstad fX mogen#.e knetoum 
spitst nch loa op nat gao-ad tussen Harkstede an het ziedeiek daal van 
hat netiwrontwikkekngsgebied Uiddan-Groningan (Koftam) Hat gebied is 
recent verkaveld en biedt momenteel rtamra aan enkele goed 'enderende 
lerKlbouv«bedruven Ook bij da nadere mvulllng van hat plan Maarstad zou dft 
gatwd aan landbouwkurKftge functie human bkrven behouden Anderzijds is 
drt gebied tevens n beeld voor da raaasenng van aan robuuata ecologische 
vertwwkngszone sissen hat Zurtaerderrneer-gebied an Maden-Gmrangen 
Da Stuurgroep heeft daarom da versenaktnde betrokken pertean provrnca 
Grorwtgan Otanal Undektk gebied. Waterschap Hunze 4 Aa s) oavraagd hal 
vraag * t > ta analyseren an over da bavrndasgan ta rapporteren Deze noane 
gaart da voorioptga resultaten van da analyse 

Aanpak analyse 
In klatn cnmrta •% da aanpak vim da analyse nader ulgewerkt Drt haart gaia<d 
lot hal uitwerken van concrata vtagan an een stappenplan 
1 Invantansat* huKkge watarhuisnoudhundiga an bodomkundiga situate 

landbouwkundiga an ecologische wansan 
War »varan na) van hef geb-ed» 

4 U<r<vartongvanrrK^aA{a)combKiattaacan«no|'s) 
Zan er HPMHB s ö*w>o*r waerby iaridoouw en n*tuur auurrêim 9#i p+k 
kunn+n v>jg*n m Ve*rsfadr' 

5 Conclusies tot nu toa 

Aan het bureau Royal Haskorwig •% gevraagd da analyse uil la voeren tn twee 
»«ss** zen da resultaten van da analyse mot de werkgroep besproken. 

Ras uitaten analyse 
Art 2 A / M A T ftrvSemcnfttM,-,« e n -*wn/..-tW m mimhm rtf nMh^.rrtnMm^ 

Atvoran» da vraegstoting te beantwuoidan H da vraag gerezen of nat voorkomen 
var fceftenkJei en/of brak vaan beperkend is voor rtetuuroniwtfcke*ng <n het gao-ed 
Als prak vaan of kanen»*» droogvalt kunnen extraem zure omstandigheden 
onts**en waardoor da vegetabe zich raat of nauwetsks onhMkkefl Geconcludeerd 
is dat beide bodemtypen wel buten maar vrt/wei niet *n hat analyse-get»ed 
voorkomen Allaan in het uiterste noordan van het analyse-gebied komt 
vermoedeJi)k brak veen voor Wanneer in dit noordelijke gebtedpe afgravmg in 
ComDmabe met onhveamng plaats vmdl kunnen raar problemen door venunng 
optrwoen 

Oaarmee wordt nakSer dat deze pioMeniaaak van ondergeschikt belang n m 
retsee tot da uitgevoerde analyse 

2. Anarysebodemorxxiuw en-kwekte* in retat* tot r^ 
Kan da bodem een obstekef Hfn voor nefuuronrwikfcekng 7 

3 Varkannen utarsien landbouw en natuur 
«en by handhaving van de nmdro* lénóbouw da nefouropgeve voor 
Meersfed wordan geheeld' 
i$ f f £ | nse*senng ven de nafuuropgeve m har geö-ed rmaitmee/ 300 haj 
m»n pték voor Jevvns verbant landbouw' 

/ 

1—' 
landbouvv 

Aö 3 Varkenoao u*int*n widpoiAv en naivur 
A^anmaaf landbouw (Aguur 1} 
Da acanano zou betekenen dat hat gebied geheel als landbouwgebied mgencht 
bk|« 

F gin» 1 Vanant 1 manmae! landbouw 
voordatan 

landbouw Wjft een plek behouden 
binnen Meerstad 

nedalen 
ecologische opgave natuur mat bereikt 
oplossing knelpunten Mtoden-Gronmgen wordt n*et bere*t 
venvwppenng natuur 
robuuste van>rwkngszone kan net tannen Meersud worden aangalego 

Annan daze context b%ft er geen narma over voor natuur Ort betekent dat 
da robuuste ecologische ven>ndingazone (verbaid-ng Midden-Groningen met 
het Hunzede» niet als onderdeel van Meerstad kan wordan aangelegd en dat 
ook een aantal kne-punten >n het aangrenzende Midden Groningen niet kunnen 
worden opgelost Oaza knelpunten bestaan uit onvoldoende kwel en drainage 
(lage grondwaterstanden) m het natuurgebied door 1 enkele door het gebied 
lopende watergangen en 2 aangrenzende lage lendbouwpeiien 

Msxt/n»êl natuur |#guur 2) 
Da betakant dat 500 hectare EHS « het gebied wordt begrensd U* de analysa 
van de watammshoudkundige vtuatia is gebleken dat een daet van het gebied 
tri kwetgebied kan worden gefcarsmtenseerd Hier stroomt regionaal grondwater 
loa. Mat het oog op de natuurdoe<susfling is net gewenst dat de utbrerting </»n de 
EHS zoveel moge»]k overeenkomt met da kwalzone Daarnaast wordt gestreefd 
naar een robuuste natuureenhetd Midden <3roningen waarop da drainage lals 
gevolg van »an natuur grenzende landbouw) zo beperkt mogekfk is en wordt 
gestreefd naar een zo groot mogek|ke kwakrwtoed binnen de rnad-ge grenzen 
van Midden Groningen 
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Ba deze begrervjng van EHS-hectaren zi|n da voor da landbouw overhuivende 
tfeOrteNan van haf get>ed langgerekt an Qua omvang beperkt Keuen voor hat 
majnmum voor natuur gaal om deze reden reet samen mat nat handhaven van 
levensvatbare landbouw Drmm nat oe&ed 

Figuur 2 Vananl ? majumea) natuur 

•ootogitcne opgave natuur beroert 
ooKMimg knatpuntan MG 
mvamale van>n<ppanng natuur 

robuuste »et©irvsngezono kan nemen Ueerttad woman aangelegd 
naatten 

veruit et Mam anaal voor landbouw en daardoor geen wveruwas&ara 
landbouw 

CoTnÄnettemove^tpfcnedan landbouw er? natuur (figuur 3) 
Maast yereenmnq van da ueersasn it gekeken naar mogeejfcnenwn voor 
combineee van landbouw an natuur la levensvatbare (andbouw verenigbaar 
mat raaaaarmg van da naajurdoaiiiaanq? Hiertoe is nagegaan hoeve! hectare 
mmmmml nodrg ei om da netuuropgeve te roaaieron an hoe deze hectaren 
rm beat kunnen worden gelok aai • ara D4 betre« aan areaal van 320 hectare 
Voor aan optrnaef rendement voor natuur et hel weraaajfe de hectaren 
zoveel mogelek n het k»atgebied nmmt Ie leggen, altmade rorsent rnogefcjk 
lagen nat aangrenrende zuKteee« oeei van MwWervGronmgen Vencnntonde 
Degrer\nngamogea*neden zijn geanalyseerd urlomdekfk wordt da begrenzing 
ate n ftguur 3 eti da betes opbe beoordeeld 

Figuur 3 Vananl 3 Combmaee landbouw en natuur 

acolOQracne opgave natuur grotendeels bereed 
oploaang kne*purnen MG 

rrerameta verarepparing natuur 
robuuste ven^momgazone kan bmnen Meeretad worden aangelegd 

* . . . - » - • •> • • • • m - - • • • ! . • • M t m i i H i * • • «» • • • -•••_• 

geen opteneal gebru* van kwelrane voor natuur 
landbouw bmnan zoefcgebeW op mmder gewenste peak (noord van 
Atoudbtoemujan 
360 hectare groot araaal voor landbouw mmder dan rnmrmurrweeal van 
500 nectar« 

Outdeiek wordt dat nart aHa 500 hectaren nodrg zen om aan da nabjurdoetstelmg 
te voldoen, er wordt 320 hectare ingevuld Er bejfl voor da landbouw een 
amaal ex grootte van 300 ha over dat zodanrg gepoer&oneerd •• dat er een 
aantal levensvatbare landbouwbadniven kunnen bestaan Wal n dit aantal 
hectaren mmder dan hal rmnanumareaal van 500 ha zoals genoemd door da 
landbouw S a w genomen >e*dt da ertoe dat OOR aan rrwwrejnvnaejurvanani 
nart ïamangaat mat voldoende namte voor da landbouw Wordt ar andersom 
geredeneerd gekozen voor da rmvmum-iandbouvcvenant van 500 na. dan - % er 
onvoldoende rurrnte om de natuuropgava voor Meerstad ie reaiisaren 

Conclusie« tot nu toe 
O« analyse lerdt lot da «orgende voorlopige conclusies 

de bodarnopbouw (kaOenMei. brak veen) m gaan obstakel voor de reafceemg 
van natuur rn het beschouwde oeoed 
handhaving van da Usno&ouwkundrga saust» als m t w u m landbouwvanant 
Mat anoe dat de rujajuropgaven voor Meerstad nasi kunnen worden 
jemekseerd 
da maximale natuurvanant (begrenzing 500 ha EHS) leidt ertoe dat er 

orrvoldoende rurmle rs voor levenavatbere landbouw m het gabred 
ar leken mogelekheden te zin voor combmabevananten die recht doen aan 

de naeuurdotfsteang (320 hactarei en wearbi| ar lot op zeker« hoogt« 
njrmte Dar«: voor enkele levensvatbare landbouwbednrven (300 nectar«) 
Ais 500 haclai« es aan hard ma^mumeresel voor da landbouw wordt 
beschouwd dan m de oonaMnane van landbouw en natuur fe-tei* nwt 

moge** 
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Overzicht toeristisch-recreatieve voorzieningen binnen plangebied 

Behorend bij hoofdstuk 9, paragraaf 9.3.3 en 9.3.4. 

In onderstaande tabel zijn de aanwezige voorzieningen weergegeven en ingedeeld naar dorp, 
locatie (bedrijf) en soort (bijzonderheden). 

Dorp/gehucht Locatie Bijzonderheden 
Wali-rm-bondon recreatie 
llarkslcde 

Woudblocm 

Lugckmd 

Verblijfsrecreatie 
Harkstede 

Lageland 

Engelbert 

Daurecreatie 
Harkstede 

Scharnier 

Grunopark 
Grunopark 
KPN-roeibaan 
Grunopark 

dorpje met aanlegvoor
zieningen 

dorpje met aanlegvoor
zieningen 
ijsbaan 

Kabelwalerskibaan 
Freestyle waterschans 
Internationale wedstrijdbaan 
Floating-range (vanaf 2002) 

Pittoreske uitstraling 

Horeca: Bert Kor 

Horeca: Bert Kor; korte baan wedstrijden 

camping Grunopark vast/seizoen/toeristisch 
Grunopark (vanaf 2002) Bungalows 
Grunopark Groepslogies/accommodatie 
Grunopark Sporthotel Regatta 

camping Sauna Eemsver- Uitgebreid met sauna 
laat 
camping Eemsverlaat Trekkershutten 
camping Engelbert eigen beheer met T&R plaatsen 
bungalowpark De Borg- Recreatie-, vakantie bungalows 
meren 

Break-Out 

Grunopark 
Grunopark (vanaf 2002) 
De Drie Wilgen 
natuurbad 
Nederlands hervormde 
kerk 
de Borgmeren 
de Borgmeren 
de Borgmeren 

d e Hoi VI 

Evenementenbureau; groepsarrangementen; Twig-
gy-Wheel circuit (outdoor); duokarts met twee 
motoren; tokkel abseilen (outdoor); paintball 
Midgetgolf 
Tennispark(je) 
Kijktuin 

laat 17' eeuw 

9-holes golfbaan 
Sporthal en annex voorzieningen 
Overdekt zwembad, sauna, kegelbanen, biljart. 
tennis, jeu de boules, minigolf 
Restaurant de Ro/enborg 
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Onderbouwing meerpeil 

Algemeen 
Voor de onderbouwing van het meerpeil zijn de volgende zaken nader onderzocht: 

Grondbalans 
• De totale hoeveelheden en de soorten te ontgraven grond. 
• De mogelijkheden van hergebruik en storten van het ontgraven materiaal. 

Hydrologische effecten 
• De verhoging van de grondwaterstanden en kwel in de omgeving als gevolg van de aanleg 

van het meer. Hierbij is tevens gekeken naar de invloed van de nieuwe woongebieden, be
drijventerreinen en natuurgebieden. 

• De effecten van het meerpeil op de waterkwaliteit van het meer. 

In deze notitie wordt alleen ingegaan op de hydrologische onderbouwing van het meerpeil. 

Hydrologische onderbouwing 

• Grondwatermodel 
Het grondwatermodel (dat eerder is gebruikt voor het berekenen van de effecten van de MER 
alternatieven) is op een aantal punten verbeterd. In het verbeterde model zijn gegevens gebruikt 
uit REGIS (Regionaal geohydrologisch informatiesysteem TNO/NITG). Voor de deklaag zijn 
gegevens gebruikt van de 2.300 boringen die zijn gemaakt in het 'Meerstad-gebied'. Als gevolg 
van de aanleg van het meer wordt een deel van de bodemweerstand weggegraven. In de mo
delsimulaties is rekening gehouden met de verminderde bodemweerstand. Na aanleg van het 
meer zal een sliblaag op de bodem worden afgezet. Hierdoor neemt de bodemweerstand weer 
enigszins toe. Gerekend is met een behoorlijke bodemweerstand in het meer (50 d). Met behulp 
van de nieuwe gegevens en de nieuwe methodiek zijn nauwkeurigere voorspellingen van de hy
drologische effecten mogelijk. 

• Peilverhogingen 
In het verbeterd discussiemodel versie 2b en versie 3 wordt in drie gebieden het waterpeil ver
hoogd: 

Het meer; hiervoor zijn vijf varianten uitgewerkt: NAP-1,12 m, NAP-1,75 m. NAP-2,10 
m, NAP -2,30 m en NAP -2,5 m. De bebouwing direct grenzend aan het meer wordt tot 
1 m boven het waterpeil integraal opgehoogd en krijgt hetzelfde peil als het meer. 
De verbindingszone van de EHS aansluiten aan de natuurontwikkeling Midden Gronin
gen (NAP-1,60 m). 
De bedrijventerreinen langs het Euvelgunne tracé worden 0,5 m opgehoogd. Ook het peil 
wordt hier 0,5 m verhoogd. 

• Compenserende maatregelen 
In alle varianten is gerekend met een kwelsloot langs de gehele zuid- en oostoever en het Gru-
nostrand. De kwelsloot vermindert de hydrologische effecten van de aanleg van het meer op de 
bestaande bebouwing. De breedte van de kwelsloot varieert tussen 10 en 30 m het peil is gelijk 
aan het huidige polderpeil. Aan de oostzijde is verder een strook natuur aangelegd op huidig 
polderpcil die de effecten van de aanleg van het meer zal compenseren. Langs de verbindingszo-
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ne van de EHS is een kwelsloot voorzien om de effecten naar het landbouwgebied te verminde
ren. In versie 3 is voor bestaande percelen in opgehoogde gebieden langs of in het meer (zoals de 
NAM locatie) gerekend met een zeer intensief drainagesysteem. 

11 ydrologische effecten 

Bij het bepalen van de hydrologische effecten wordt de autonome ontwikkeling als referentie 
gebruikt. Hierbij wordt uitgegaan van de realisatie van natuurontwikkeling in Midden Gronin
gen en Westerbroek. 

Als gevolg van de peilverhoging in het bedrijventerrein ontstaat ter plaatse een verhoging van de 
grondwaterstand tussen 0,25 en 0,50 m. Bij het bebouwingslint van Middelbert en Engelbert 
bedraagt de verhoging van de grondwaterstand maximaal circa 10 cm. 

Bij de verbindingszone van de EHS en langs het nieuwe spuikanaal wordt de grondwaterstand 
in het landbouwgebied maximaal 10 cm verhoogd. De strook langs de verbindingszone waar de 
grondwaterstand meer dan 5 cm wordt verhoogd, is maximaal 750 m breed. De kwelintensiteit 
bedraagt maximaal 4 mm/dag direct op de scheiding tussen de EHS en het landbouwgebied. De 
grondwaterstandverhoging langs de EHS en het bedrijventerrein zijn niet of nauwelijks afhanke
lijk van het gekozen meerpeil. 

De effecten van de aanleg van het meer concentreren zich aan de zuidoever. Bij een meerpeil van 
NAP 1,12 wordt de grondwaterstand aan de noordzijde van het bebouwingslint van Harkstede 
tussen 0,10 en 0,25 m verhoogd. Op een aantal locaties is de verhoging groter dan 0,25 m. Ten 
noorden van het Eemskanaal wordt de grondwaterstand in een relatief smalle strook tot maxi
maal 0,5 m verhoogd. Op de NAM locatie wordt zonder compenserende maatregelen de grond
waterstand met meer dan 0,25 m verhoogd. Bij een meerpeil van 
NAP I-.12 zal de verhoging van de grondwaterstand gekoppeld aan een sterke toename van de 
kwel in een groot gebied tot wateroverlast leiden. Om de wateroverlast te bestrijden zijn aanvul
lend op de bovenomschreven compenserende maatregelen, extra maatregelen nodig om de wa
teroverlast te bestrijden. 

Bij een meerpeil van NAP -1,75 m zijn de gebieden waar significante verhogingen van de 
grondwaterstand optreden duidelijk kleiner dan bij een meerpeil NAP-1,12 m. Aan de noord
zijde van het bebouwingslint van Harkstede wordt de grondwaterstand tussen 0,25 en 0,05 m 
verhoogd. Wateroverlast treedt op in een aanzienlijk kleiner gebied. Aanvullende compenseren
de maatregelen om de wateroverlast te bestrijden zijn ook hier noodzakelijk. 

Bij een meerpeil van NAP -2,50 m is alleen enige wateroverlast te verwachten bij geïsoleerde 
bebouwing langs het meer. Direct langs de bebouwingslinten en in Harkstede treedt nauwelijks 
een verhoging van de grondwaterstand op. Bij het relatief lage peil van NAP -2,50 m treden toch 
nog hydrologische effecten op. Dit is het gevolg van de verhoging van het meer ten opzichte van 
het huidige polderpeil van NAP -3,00 tot 3,50 m. Ook bij dit peil dient rekening gehouden te 
worden met compenserende maatregelen. 

Aan de hand van de eerste berekening resultaten en de resultaten uit de grondbalansberekenin
gen leek een optimale peil te liggen tussen NAP -1,75 en -2,50 m. Daarom zijn aanvullend de 
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hydrologische effecten bij een peil van NAP -2,10 en 2,30 m berekend. De berekende hydrolo
gische effecten nemen gradueel af met de diepte van het meerpeil. 

Samenvattend 
• Hoe lager het meerpeil des te kleiner zijn de hydrologische effecten in de omgeving. 
• Zelfs bij een peil van NAP 2,50 m zijn hydrologische effecten te verwachten en dient reke

ning te worden gehouden met de compenserende maatregelen. 

Waterkwaliteit van het meer 
Het water in het meer kan alleen helder worden als de aanvoer van nutriëntrijk boezemwater 
zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij een hoog meerpeil is de lek uit het meer naar de omgeving 
relatief hoog. Om de lekverliezen te compenseren moet in de zomer boezemwater worden aan
gevoerd. Met het grondwatermodel is de lek vanuit het meer naar de ondergrond berekend. 

Tabel B8.1 

Meerpeil [m t.o.v. NAP] Lek [ mVjaar] Lek in waterschijf [m/jaar] 

Verbeterd discussie model versie 2b 

-1,12 3.514.220 0,58 

-1,75 2.314.465 0,38 

-2,10 1.538.475 0,25 

-2,30 1.016.785 0,17 
-2,50 624.150 0,10 

Verbeterd discussie model versie 3 

-2,30 1.750.540 0,28 

Uit de bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat de hoeveelheid lekwater sterk afneemt naarmate 
het meerpeil lager wordt. Bij versie 2b en een peil van NAP -2,50 m lekt slechts een waterschijf 
van 0,10 m per jaar weg. De lek bij versie 3 is bij hetzelfde peil groter dan bij versie 2B. Dit 
wordt onder andere veroorzaakt door de extra compenserende maatregelen bij de bestaande 
percelen op het eiland en de NAM locatie. Het totaalpakket aan compenserende maatregelen is 
goeddeels verantwoordelijk voor de lek uit het meer. Zonder compenserende maatregelen zou 
meer kwelwater naar het meer stromen en per saldo nauwelijks water uit het meer verdwijnen 
via de ondergrond. Het aantrekken van voedselrijk kwelwater is echter niet wenselijk. Aange
nomen wordt dat kwelwater een negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit van het meer. 

Samenvattend 

• Een laag meerpeil is voordelig voor de waterkwaliteit van het meer. 
• Bij een lager peil dan NAP -2,50 m wordt voedselrijk kwelwater aangetrokken. Daarom is 

een lager peil dan NAP -2,50 is voor een optimale waterkwaliteit niet wenselijk. 
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• In versie 3 is de lek uit het meer groter dan in versie 2B. Dit wordt onder andere veroorzaakt 
door de extra compenserende maatregelen bij de bestaande percelen op het eiland en de 
NAM locatie. 

Algemene conclusie 
• Vanuit hydrologisch oogpunt geeft een laag peil vooral voordelen. Bij een laag peil zijn de 

hydrologische effecten naar de omgeving beperkt en de waterkwaliteit wordt gunstig beïn
vloed doordat de inlaat van boezemwater kan worden beperkt. 

• De hydrologische effecten van het discussiemodel en het verbeterde discussiemodel versie 2b 
en versie 3 zijn vergelijkbaar. Beperkte wijzigingen van het bestaande ontwerp van Meerstad 
zal de afweging van het optimale peil vanuit hydrologisch oogpunt niet veranderen. 
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