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Voorwoord 

Voor de planontwikkeling van het gebied, gelegen aan de oostzijde van de 
stad Groningen, is een Concept-Masterplan opgesteld. In het Masterplan zijn 
de hoofdlijnen uitgewerkt vooreen integrale gebiedsontwikkeling: Meerstad 
Groningen. Gekozen is om, voorde onderbouwing van het Masterplan, het 
Masterplan te koppelen aan een vrijwillige m.e.r.-proccdure. 

Het Milieueffectrapport (MER) bestaat uit drie delen: 
A. Een hoofdrapport; in dit rapport worden de hoofdlijnen van het planpro-

ces beschreven, de alternatieven en varianten die zijn onderzocht en de re
sultaten van de toetsing. 

B. Een achtergronddocument; in dit rapport wordt een uitgebreide beschrij
ving gegeven van de achtergronden van het project, de milieuaspecten die 
zijn onderzocht en de streefbeelden die met de ontwikkeling van Meerstad 
worden voorgestaan. Vervolgens wordt een uitgebreide beschrijving gege
ven van de toetsing die heeft plaatsgevonden van de alternatieven aan de 
streefbeelden. Tevens wordt aangegeven hoe lot het meest milieuvriende
lijk alternatief (MMA) en het voorkeursalternatief (VKA) gekomen is. 
Tenslotte wordt ingegaan op de leemten in kennis. 

C. Een publieksvriendelijke samenvatting; deze beschrijft in het kort de rele
vante onderwerpen en resultaten van het planproces, ter informatie van 
een breed publiek. 

Voor u ligl deel M: het achtergronddocument. Er is voor gekozen om de figu
ren die horen bij dit rapport in een separate bijlage op te nemen (Figuren bij 
achtergronddocument MER Meerstad, mei 2003), zodat bij het lezen de figu
ren naast de tekst kunnen worden gelegd. 
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1 Inleiding 

1.1 Intentieovereenkomst Meerstad Groningen 
Op 7 maart 2001 hebben gemeente Groningen, gemeente Slochteren, provin
cie Groningen, de Dienst Landelijk Gebied, het Ministerie van Landbouw, 
Natuurbeheer en Visserij en het Waterschap Hunzeen Aa'seen intentieover
eenkomst ondertekend inzake de ontwikkeling van Meerstad Groningen. 
Voor de uitvoering van de intentieovereenkomst geldt het document Meer
stad Groningen (7 maart 2001) als uitgangspunt. 

Meerstad Groningen betreft een integrale invulling van het gebied, gelegen 
aan de oostzijde van de stad Groningen (zie figuur 1.1: Ligging plangebied in 
de regio). De hoofdlijnen van de gebiedsontwikkeling zijn uitgewerkt in het 
Concept-Masterplan Meerstad Groningen. 

In vergelijking met de grootschalige uitbreidingswijken van het afgelopen 
decennium, de zogenaamde Vinex-locaties, ligt met de ontwikkeling van 
Meerstad het initiatief vooreen geheel andere aanpak voor. Meerstad is meer 
in lijn met de geest van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. Derhalve niet 
een plangebied dat voor 60 tot 70% wordt uitgegeven aan woningbouw en 
aan andere gebouwde voorzieningen en dat voor de overige 30 tot 40% be
staat uit infrastructuur, groen en water. In Meerstad Groningen zal ongeveer 
een even grote oppervlakte aan groen (het zogenaamde GIOS en ecologische 
hoofdstructuur) worden gerealiseerd als er aan oppervlakte rode functies 
(woningbouw en bedrijventerreinen inclusief buurtgroen en buurtinfrastruc-
tuur) wordt gerealiseerd. Meerstad gaat zelfs nog een stapje verder en voegt 
hier nog circa 650 ha water aan toe. 

In het hiervoor beschreven concept voor Meerstad is niet sprake van een 
nieuwe woonwijk. Het gaat in Meerstad om een integrale gebiedsontwikke
ling, waar circa 25% van het gebied uitgeefbaar is en circa 75% bestaat uit 
openbaar gebied met grootschalig groen, natuur en open water. Echter, het is 
van belang dat ook binnen de verschillende mogelijkheden van het concept 
voor Meerstad zo verstandig mogelijk met de ruimte wordt omgegaan. Om 
die reden is in een vroeg stadium van de planontwikkeling voor Meerstad 
besloten om een vrijwillig milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit ge
beurt niet om op basis van het op te stellen MER op voorhand het, vanuit 
milieu-optiek, meest optimale alternatief naar voren te schuiven als het te 
realiseren alternatief. Het doel van het MER is om zo veel mogelijk inzicht te 
verkrijgen in de mogelijke milieueffecten van allerlei ingrepen in het gebied, 
zodat met deze inzichten rekening kan worden gehouden bij het opstellen van 
het uiteindelijke Masterplan. 

1.2 Doelstellingen en programmatische uitgangspunten 
Met de ontwikkeling van Meerstad worden door de betrokken overheden de 
volgende vijf hoofddoelstellingen nagestreefd: 
• de bouw van op termijn 8000 woningen; 
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Inleiding 

• de aanleg van een groot meer gericht op buffering en berging van water; 
• het creëren van een recreatieve trekker onder meer in de vorm van een 

groot meer; 
• de ontwikkeling van een robuuste verbindingszone ter versterking van de 

ecologische (hoofdstructuur van stad en regio; 
• de aanleg van een nieuw kwalitatief hoogwaardig landschap van substan

tiële omvang. 

Deze doelstellingen zijn nader gepreciseerd in het document "Meerstad Gro
ningen " (maart 2001), dat de programmatische uitgangspunten omvat voor 
het Masterplan. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage 3, achter in 
dit rapport. 

1.3 Voorgenomen activiteit en m.e.r.-plichtige activiteiten 

Op basis van de programmatische uitgangspunten van het Masterplan, vast
gelegd in de intenticovercenkomst Meerstad Groningen (7 maart 2001), om
vat de voorgenomen activiteit de volgende deelactiviteiten: 
• Woningbouw: het realiseren van circa 8000 woningen op termijn voor het 

midden en hogere segment. Dit wordt gezien als voorlopig eindbeeld van 
het nieuwe stadsdeel Meerstad Groningen. 

• Bedrijventerrein: de aanleg van 140 hectare en de mogelijkheid in de peri
ode tot 2030 nog circa 100 ha toe te voegen. 

• Water: de aanleg van een aaneengesloten meer van minimaal 650 ha, met 
een voor de recreatie (boven)regionale betekenis en tevens als nood ber-
ging voor de Eemskanaal-Dollard boezem. 

• Infrastructuur: aanleg van lokale en bovenlokale infrastructuur. 
• Natuur: aanleg van een ecologische verbindingszone met een oppervlakte 

van 500 ha. 
• Groen in en om de stad (GIOS): aanleg van 500 ha. 

Zoals geformuleerd in de intentieovereenkomst wordt tevens gezocht naar 
mogelijkheden om rendabele en in de ontwikkeling passende vormen van 
landbouw te ondersteunen. 

Voor een aantal van de hiervoor aangegeven deelactiviteiten is het wettelijk 
verplicht de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r) te doorlopen. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteiten die elk voor zich 
m.e.r.-plichtigzijn. 

ig Grontmij 13/99037488/MVo, revisie Dl 

blad 9 van 241 



Inleiding 

Tabel 1.1 Overzicht m.e.r. plicht ige activiteiten 

Activiteit Drempel voor m.e.r. bij besluit Initiatiefne Bevoegd 

m.e.r.-plicht over: mer gezag 

• Landinrichting 500 ha Ruimtelijk plan of Landinrich Provincie 
(functiewijziging landinrichtingsplan tingscommissie 

in natuur, recre

atie, landbouw) 

• Woningbouw 2000 wonin Ruimtelijk plan Provincie/ Provincie/ 

gen Gemeenten Gemeenten 

• Bedrijventerrein 150 ha (inclu Ruimtelijk plan Provincie/ Provincie/ 
sief zonering) Gemeenten Gemeenten 

• Recreatieve 50 ha Ruimtelijk plan Gemeenten Gemeenten 

voorziening 

• Ontgronding 100 ha Aanwijzing in streek

plan of provinciaal 

ontgrondingenplan, 

dan wel, bij het ont

breken daarvan, 

ontgrondingvergun-

ning 

provincie of de 

feitelijke initia

tiefnemer van 

de activiteit 

Provincie 

1.4 Koppeling milieueffectrapportage en Masterplan 
De eerste fase in de planontwikkeling van Meerstad is het opstellen van een 
Masterplan. Het Masterplan heeft geen wettelijke status en is als zodanig wet
telijk niet m.e.r.-plichtig. Het Masterplan bevat de hoofdkeuzen voorde posi
tionering van de bovengenoemde activiteiten. Omdat de hoofdkeuzen wezen
lijke milieugevolgen hebben is, zoals eerder aangegeven, gekozen voor het 
koppelen van het Masterplan aan een vrijwillige m.e.r.-procedure. Ook is hier 
voor gekozen omdat hel Masterplan het planniveau is dat de beste mogelijk
heden biedt om typische m.e.r.-elementen, zoals de ontwikkeling van het 
meest milieuvriendelijk alternatief (MMA), voor het gehele gebied tot hun 
recht te laten komen. 

Voor een meer uitgebreide onderbouwing van de keuze voor deze koppeling 
wordt verwezen naar hoofdstuk I en bijlage I van de startnotitie Meerstad 
Groningen, Startnotitie milieueffectrapportage; Grontmij Advies & Techniek bv. 
29-03-2002. 

In de tweede (m.e.r.-plichtige) fase zullen vervolgens voor de afzonderlijke 
planonderdelen de concrete beleidsbeslissingen (CBB's) worden genomen 
voor bijvoorbeeld partiële streekplanherzieningen en gemeentelijke bestem
mingsplannen. Nadere uitwerking van de m.e.r.-plichtige activiteiten ten be
hoeve van de CBB's zal dan plaatsvinden via het opstellen van zogenaamde 
inrichtings-MER'en. 
De keuze voor verkorte aanvullende m.e.r.-procedures voor planonderdelen 
is gebaseerd op toepassing van art. 7.16 van de Wet Milieubeheer'. 

1 Artikel 7.16: "De artikelen 7.12 tot en met 7.15 vinden geen toepassing indien degene die het 
milieueffectrapport zou moeten maken, reeds beschikt over een milieueffectrapport, opgesteld 
overeenkomstig het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde, en in dat milieueffectrapport als 
alternatief de activiteit is beschreven, waarop het besluit betrekking heeft, bij de voorbereiding 
waarvan het milieueffectrapport moet worden gemaakt". 
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Opgemerkt wordt dat het gekozen proces ook opgevat kan worden als een 
gefaseerde m.e.r.-procedure, waarvan de eerste fase een vrijwillige is en de 
tweede fase is gekoppeld aan m.e.r.-plichtige besluiten. Toepassing van artikel 
7.16 is daarvoor niet noodzakelijk 

1.5 Plan-en studiegebied 
Het plangebied, in termen van de milieueffectrapportage, is het gebied waarin 
inrichtingsmaatregelen in het kader van de ontwikkeling van Meerstad Gro
ningen zullen worden getroffen. Het plangebied is aangegeven in figuur 1.2.: 
Toponiemen plangebied. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 4000 
hectare en wordt begrensd door het Eemskanaal, de beide schiereilanden rond 
de Deense Haven, de A7. het in ontwikkeling zijnde natuurontwikkelingsge
bied Midden-Groningen en door de lijn Schaaphok-Luddcweer-Eemskanaal. 

I let studiegebied is het gebied waarin effecten, als gevolg van inrichtings
maatregelen die in het plangebied worden getroffen, kunnen optreden. De 
omvang van het studiegebied kan per milieuaspect verschillen, afhankelijk 
van de reikwijdte van de effecten. Om deze reden komt het studiegebied dat in 
het MER in beschouwing wordt genomen, niet geheel overeen met het studie
gebied dat bij het opstellen van het Masterplan in beschouwing wordt geno
men. 

1.6 Verantwoordelijkheden 
Als initiatiefnemers voor het Masterplan treden op de gemeente Groningen, 
de gemeente Slochtcren, de provincie Groningen, de Dienst Landelijk Gebied 
en het Waterschap Hunze en Aas. Vertegenwoordigers van de initiatiefne
mers hebben zich verenigd in een stuurgroep. 

Bevoegd Gezag voor het Masterplan zijn de gemeenten Groningen en Sloch-
teren en de provincie Groningen. De coördinatie van de procedure ligt hierbij 
in handen van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Gro
ningen. 

Op grond van de Wet milieubeheer treden in dit proces de directie Noord van 
het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij alsmede de regionale 
inspecteur van het Ministerie van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en 
Milieu op als Wettelijk Adviseurs. 

Aan Bureau Alle Hosper, ruimtelijk ontwerpers voor landschap, stad, ge
bouw en object alsmede aan KCAP, Kees Christiaanse Architects & Planners 
is opdracht verleend voor het opstellen van het Masterplan. 

Aan Grontmij Advies & Techniek bv is opdracht verleend voor het opstellen 
van de startnotitie en het milieueffectrapport (MER), in het kader van de 
vrijwillige overkoepelende m.e.r.-procedure. 

1.7 Procedure 

1.7.1 Startnotitie 
De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de kennisgeving op 10 april 2002 
van de startnotitie in de Staatscourant. De startnotitie geeft inzicht in de aard, 
omvang en locatie van de voorgenomen activiteit. 
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De startnotitie heeft ter inzage gelegen van 10 april 2002 tot en met S mei 
2002. In dc/.c periode was inspraak mogelijk. In de diverse inspraakreaeties 
hebben de insprekers aangegeven welke onderwerpen er naar hun mening in 
het MER aan de orde moeten komen. Daarnaast is advies gevraagd aan de 
wettelijke adviseurs. 

1.7.2 Richtlijnen en milieueffectrapport 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (C-m.e.r.) heeft 
op basis van de startnotitie, de inspraakreacties en het advies van de wettelij
ke adviseurs advies uitgebracht over de richtlijnen voor het milieueffectrap
port. Vervolgens heeft de provincie Groningen als coördinerend Bevoegd 
Gezag en de gemeenten Groningen en Slochteren als medebevoegd gezag de 
richtlijnen vastgesteld. Het doel van deze richtlijnen is om aan te geven welke 
informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het milieube
lang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 

Vanwege het strategisch karakter van de planvorming heeft het Bevoegd Ge
zag er voor gekozen om geen richtlijnen uit te brengen met min of meer limi
tatieve opsommingen over de gewenste inhoud van het MER. De essentie van 
de gekozen werkwijze in het MER moet zijn dat deze inzicht biedt in de mili
euaspecten op strategisch niveau en zonodig op inrichtingsniveau, voor zover 
deze de beslissingen op het strategisch niveau van het Masterplan beïnvloe
den. 

1.7.3 Terinzagelegging MER en Concept-Masterplan 
Het MER gaat samen met het Concept-Masterplan in procedure en ligt dan 
gedurende vier weken na publicatie ter inzage. Tijdens de terinzagelegging is 
inspraak mogelijk. Na de inspraakperiode wordt het MER getoetst door de 
Commissie-m.e.r. en wordt ook de wettelijk adviseurs de gelegenheid geboden 
om advies uit te brengen. Hierbij worden de inspraakreacties op het MER en 
het Concept-Masterplan betrokken. De inspraak kan leiden tot eventuele 
aanpassingen van het Concept-Masterplan. 

Vervolgens neemt het Bevoegd Gezageen besluit inzake het Concept-
Masterplan. In het besluit motiveert het Bevoegd Gezag op welke wijze reke
ning is gehouden met de uitkomsten van het MER en het toetsingsadvies van 
de Commissie-m.e.r. alsmede met het advies van de wettelijk adviseurs en de 
inspraakreacties. 

Na vaststelling van het definitieve Masterplan zal dat plan verder worden 
uitgewerkt in uitvoeringsgerede plannen. In dit kader zullen nog, naar nu valt 
in te schatten, verschillende milieueffectrapportages volgen bij de uitwerkin
gen ten behoeve van de concrete beleidsbeslissingen (CBB's) in zogenaamde 
inrichtings-MER'en. 

1.8 Opbouw rapport en leeswijzer 

Werkproces 
De opbouw van onderhavig rapport komt overeen met het werkproces zoals 
dat bij het opstellen van het Masterplan en het MER is verlopen. Onder
staand wordt, om de opbouw van het rapport te begrijpen, tevens kort het 
werkproces beschreven. In hoofdstuk 3 wordt meer uitgebreid ingegaan op 
het werkproces in relatie tot de werkwijze die bij het opstellen van het Mas
terplan en het MER is gehanteerd. 
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Voorde ontwikkeling van Meerstad vormt duurzaamheid een belangrijk uit
gangspunt. Als zodanig vormt duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt in 
het MER. Daarbij wordt milieu breder opgevat dan alleen het fysieke milieu. 
Bij duurzaamheid gaat het er om. om de onderlinge balans tussen mens, na
tuurlijk milieu en economie duurzaam te waarborgen. 

Hiervan uitgaande staan in het MER de drie componenten fysieke duur
zaamheid. sociale duurzaamheid en economische duurzaamheid centraal. 
Deze driedeling wordt, analoog aan de definitie van de commissie Brundtland 
•People, Planet. Profit", bij de planvorming van Meerstad als grondhouding 
gehanteerd. 

Op basis van óc/c driedeling wordt mei betrekking tot de milieuaspecten die 
in dit MER worden onderzocht, de volgende indeling gehanteerd: fysieke 
milieuaspecten, sociale aspecten en economische aspecten. 

A. Fysieke milieuaspecten 
Ten aanzien van de fysieke milieuaspecten wordt onderscheid gemaakt in 
laagdynamische en hoogdynamische aspecten. Laagdynamische aspecten 
hebben betrekking op functies en/of gebruiksvormen met een lange omloop
tijd (bijvoorbeeld watersysteem, ecologisch systeem). Tot de laagdynamische 
aspecten worden in dit MER gerekend: 

Laagdynamische fysieke milieuaspecten 
• Geologie en geomorfologie. 
• Bodem en archeologie. 
• Landschap en cultuurhistorie. 
• Water (oppervlaktewater, geohydrologie, waterkwaliteit). 
• Ecologie. 

Hoogdynamische aspecten zijn aspecten met een relatief korte omlooptijd, 
dat wil zeggen dat deze relatief snel veranderen door steeds andere wen
sen/eisen door de tijd heen. Tot de hoogdynamische aspecten worden in dit 
MER gerekend: 

Hoogdynamische fysieke milieuaspecten 
• Infrastructuur en mobiliteit. 
• Geluid. 
• Kabels en leidingen. 
• Energie. 
• Materialen. 

B. Sociale aspecten 
Tot de sociale aspecten worden in dit MER gerekend: 
• wonen en voorzieningen; 
• sociale duurzaamheid: 
• ruimtelijke flexibiliteit. 

C. Economische aspecten 
Tot de economische aspecten worden in dit MER gerekend: 
• bedrijvigheid en landbouw; 
• recreatie; 
• economische duurzaamheid. 
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De essentie van het Masterplan is een structurerend raamwerk. Door middel 
van landschapsbouw wordt de structuur van het bestaande landschap veran
derd. Zo ontstaat er een duurzame ruimtelijke structuur die houvast moet 
bieden voor de lange termijn aan alle programmaonderdelen van Meerstad 
die fase na fase gewenst zijn. 

Het structurerend raamwerk is samengesteld uit het blauw-groene raamwerk 
en het raamwerk voor de hoofdinfrastructuur voor wegen. 

De laagdynamische fysieke milieuaspecten vormen de onderdelen van het 
blauw-groene raamwerk. 

Het structurerend raamwerk vormt de basis voor de ontwikkeling van alter
natieven. De alternatieven zijn met name gericht op de positionering van de 
locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. 

Gebruikelijk in het MER is dat de milieueffecten worden beoordeeld ten op
zichte van het nulalternatief. Dat gebeurt in dit MER wel, maar heel globaal 
en summier. 

De ontwikkeling van Meerstad leidt tot omvangrijke veranderingen in de 
milieuaspecten van het plangebied. Dit MER op strategisch niveau is er met 
name op gericht om inzicht te verkrijgen in hoeverre met de nieuwe ingrepen 
wordt voldaan aan de doelstellingen en ambities die met betrekking tot de 
ontwikkeling van Meerstad zijn gesteld. Om dit te kunnen vaststellen zijn er, 
voor ieder milieuaspect afzonderlijk, streefbeelden opgesteld die, gezien van
uit het desbetreffende aspect, aangeven wat wel of niet wenselijk is met be
trekking tot de invulling van het plangebied. 

De streefbeelden dienen als referentiekader waaraan de alternatieven en vari
anten worden getoetst. Deze toetsing geeft inzicht in de sterke en zwakke pun
ten van de alternatieven. Op basis hiervan worden oplossingsrichtingen ge
formuleerd voor het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). Hiermee kan 
rekening worden gehouden bij het opstellen van het voorkeursalternatief. Het 
voorkeursalternatief is in dit verband het uiteindelijke Masterplan. 

Opbouw en leeswijzer 
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de achtergronden en overwegin
gen die hebben geleid tot de ontwikkeling van Meerstad. Vervolgens worden 
de ambities beschreven die de gezamenlijke overheden voor ogen hebben met 
betrekking tot de ontwikkeling van Meerstad. Tevens wordt ingegaan op de 
relaties van Meerstad met de omgeving en de taakstellingen die voor het 
plangebied reeds zijn vastgelegd in bestaande beleidsnota's en -programma's 

Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwerpvisie die ten grondslag ligt aan het Master
plan. Vervolgens wordt de werkwijze uiteengezet die bij het opstellen van het 
Masterplan en het MER is gevolgd. 

De hoofdstukken 4, 5 en 6 behandelen de laagdynamische fysieke milieuas
pecten. 
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In hoofdstuk 4 worden aan de hand van een historisch-geografische analyse 
de bestaande kwaliteiten en potenties belicht van de aspecten geologie en ge-
omorfologie. bodem en archeologie, landschapen cultuurhistorie. Dit leidt 
tot een aantal streefbeelden voor de landschappelijke ontwikkeling van Meer-
stad. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de kwaliteiten en potenties van het huidige watersys
teem. Tevens worden streefbeelden opgesteld voor het toekomstige watersys
teem van Meerstad. 

I loofdstuk 6 gaat in op de ecologische kwaliteiten en potenties van het plan
gebied en omgeving. Op basis hiervan worden streefbeelden geformuleerd 
voor de ecologische ontwikkeling van Meerstad. 

De hoofdstukken 7, 8 en 9 behandelen het blauw-groene raamwerk. 

Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van het blauw-groene raamwerk zoals 
dat ten behoeve van het Masterplan heeft plaats gevonden. 

Hoofdstuk 8 geeft een onderbouwing van het blauw-groene raamwerk voor 
het aspect water. Daarbij wordt het blauw-groene raamwerk tevens getoetst 
aan de streefbeelden die voor het aspect water zijn opgesteld. 

Hoofdstuk 9 geeft een onderbouwing van de ecologische en groene aspecten 
van het blauw-groene raamwerk. Tevens vindt een toetsing plaats van deze 
aspecten aan de streellieelden die voor het aspect ecologie zijn opgesteld. 

Hoofdstuk 10 beschrijft het infrastructureel raamwerk en het structurerend 
raamwerk. 

Hoofdstuk 11 geeft een beschrijving van de alternatieven en varianten met 
betrekking tot de positionering van woningbouw en bedrijventerreinen. 

In hoofdstuk 12 worden de alternatieven en varianten getoetst aan de streef
beelden voor de laagdynamische fysieke milieuaspecten. 

In hoofdstuk 13 worden de alternatieven getoetst aan de streefbeelden voor 
de hoogdynamische fysieke milieuaspecten. 

In hoofdstuk 14 worden de alternatieven getoetst aan de streefbeelden voor 
de sociale aspecten. 

In hoofdstuk 15 worden de alternatieven getoetst aan de streefbeelden voor 
de economische aspecten. 

Hoofdstuk 16 beschrijft het meest milieuvriendelijk alternatief. Nagegaan 
wordt welke oplossingsrichtingen met betrekking tot de inrichting van het 
plangebied de voorkeur hebben uit oogpunt van fysieke duurzaamheid. 

In hoofdstuk 17 worden de randvoorwaarden beschreven met betrekking tot 
het voorkeursalternatief vanuit sociale en economische duurzaamheid. 
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Tijdens het opstellen van het voorkeursalternatief is op basis van nieuwe in
zichten en in verband met financiële en maatschappelijke haalbaarheid van 
het plan, een aantal uitgangspunten en keuzes gewijzigd. Dit wordt in hoofd
stuk 18 onderbouwd. 

In hoofdstuk 19 wordt het voorkeursalternatief gepresenteerd. 

Hoofdstuk 20 tenslotte gaat in op de leemten in kennis en het vervolg na dit 
MER. 
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2 Achtergronden, probleem, doel 
en ambities 

2.1 Algemeen 

In paragraaf 2.2 en 2.3 wordt een samenvatting gegeven van de achtergron
den en overwegingen die hebben geleid tot de voorgenomen ontwikkeling van 
Meerstad. Conform de richtlijnen worden vervolgens de ambities beschreven 
die met betrekking tot de ontwikkeling van Meerstad worden nagestreefd 
(paragraaf 2.4). 

In bijlage 4, achterin in dit rapport, wordt meer uitgebreid ingegaan op de 
achtergronden en overwegingen die hebben geleid tot de voorgenomen ont
wikkeling van Meerstad. Daarbij wordt ook aangegeven hoe de verschillende 
beleidsnota's op elkaar zijn afgestemd en hoe de functies die Meerstad gaat 
vervullen moeten worden gezien in relatie met de omgeving. 

2.2 Achtergronden 

Zowel nationale als internationale ontwikkelingen zijn voor Noord-
Nederland en in het bijzonder voor de provincie Groningen van groot belang. 
De internationale ruimtelijk-economische dynamiek kenmerkt zich door het 
ontstaan van ontwikkelingsassen (corridors). Dit zijn ketens van gebieden 
waarin wonen en werken zich concentreren, die zich vooral ontwikkelen langs 
de hoofdinfrastructuur (weg. wateren rail). Binnen Nederland groeiden zulke 
ontwikkelingsassen in de afgelopen periode vanuit de Randstad vooral in 
zuidelijke en oostelijke richting. Inmiddels hebben zich ingrijpende politieke 
en economische ontwikkelingen voltrokken waardoor op langere termijn ook 
in Noordoost-Europa (Scandinavië Noord- en Oost-Duitsland. Polen en op 
termijn de Baltische Staten) de economische groei versneld zal plaatsvinden. 
De internationale ligging van Noord-Nederland is hierdoor gunstiger gewor
den. Onderdeel van de Noordelijke ontwikkelingsas Randstad-Flevoland-
Noorden vormen de A6/A7. de vaarweg Lemmer-Delfzijl en de te realiseren 
spoorverbinding Randstad-Flevoland-Friesland-Groningen. 

De visieontwikkeling met betrekking tot Meerstad Groningen moet worden 
bezien in de context van de hiervoor geschetste (inter)nationale ontwikkelin
gen. Daarnaast was ook de constatering dat veel potentiële bewoners van de 
stail (ironingen zich bleken te gaan vestigen in met name Noord-Drentse ge
meenten een belangrijke input voorde visievormingen planontwikkeling 
voor de gemeente Groningen. In het hierna volgende worden de hoofdlijnen 
van de visieontwikkeling uiteengezet. 
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Achtergronden, probleem, doel 

en ambities 

Op basis van het streekplan van 1994 is een start gemaakt met de invulling 
van het "uitwerkingsgebied" gelegen tussen de stad Groningen en Slochteren, 
toen GROSLO genaamd. Toen de ontwikkeling van mogelijke plannen voor 
het gebied in samenhang werden gezien met discussies over de verdere ont
wikkelingen van de stad Groningen en de regio, kwamen tevens zaken aan de 
orde als mogelijk bestuurlijke herziening (in casu grenscorrecties) en de ont
wikkeling van Noord-Nederland annex de commissie Langman. 

Laatstgenoemde zaken hebben geleid tot het stopzetten van de plannen met 
betrekking tot GROSLO en het starten van de ontwikkeling van de Regiovisie 
Groningen-Assen 2030. de ontwikkeling in breder regionaal verband. 
De betrokken partijen bij deze visie zijn de gemeente Groningen en de haar 
omringende gemeenten, alsmede Assen en de provincies Groningen en Dren
the. Betrokken partijen hebben de samenwerking met betrekking tot de uit
voering van de regiovisie bekrachtigd door ondertekening van het uitvoe-
ringsconvenant in februari 1999. 

In de Regiovisie is het gebied tussen Groningen en Slochteren aangeduid als 
belangrijkste groeirichting voor stedelijke uitbreiding. De koers, die voor dit 
gebied is uitgezet, is: 'ontwikkelingen voorsorteren'. Centraal in de koers 
voor het gebied staat een omvangrijke functieverandering, aansluitend op de 
in gang gezette natuurontwikkeling. Het 'voorsorteren' houdt in het creëren 
van een landschap met bos, water en natuur, waardoor een aantrekkelijke 
omgeving ontstaat met ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen, werken en 
recreatie. 

De belangrijkste woon- en werklocaties dienen op de middellange termijn in 
de nabijheid van de stad Groningen te worden gerealiseerd. Nabij Slochteren 
kunnen extensieve woonvormen het topsegment van de woningmarkt bedie
nen. 

Op rijksniveau is de Regiovisie ingebracht in de discussies ter voorbereiding 
van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening. In noordelijk verband is de Regiovi
sie meegenomen in Kompas voorde Toekomst, een ruimtelijk-economische 
visie die is opgesteld door de provincies en grotere steden voor de ontwikke
ling van Noord-Nederland. 

In 1998 is een voorbeeldproject van de gemeente Groningen, ter invulling van 
het gebied ten oosten van de stad, met een prijs gehonoreerd. Het voorbeeld
project, getiteld Maximum Laadvermogen, is gestoeld op stapeling van func
ties in het te ontwikkelen gebied dat in het verlengde van de ambities van de 
Regiovisie een kwaliteitsimpuls kan gebruiken. De redenen zijn dat niet alleen 
de turf aan dit gebied is onttrokken, maar ook dat de gaswinning, zandwin
ning en wateronttrekking haar sporen in het gebied nalaat. 
Daarnaast zijn woningbouwlocaties in de gemeente Groningen schaars en is 
het betreffende gebied aan de oostzijde van de stad voor de landbouw niet het 
meest perspectiefrijk. 
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De Regiovisie Groningen-Assen 2030. het Kompas voor Je Toekomst en het 
voorbeeldproject Maximum Laadvermogen zijn, voor /over relevant, verwerkt 
in een drietal strategische plannen voor de gemeenten Groningen en Slochte-
ren en de regio Groningen: 
• De structuurvisie Stad van Straks Extra van gemeente Groningen, vastge

steld door de gemeenteraad van Groningen op 20 oktober 1999, als deel-
plan van het Meerjarige Ontwikkelingsprogramma in het kader van het 
grote Stedenbeleid 2000-2003 en het ISV 2000-2004. 

• Het Omgevingsplan Regio Groningen (ORG), vastgesteld door provinciale 
staten van Groningen op 16 december 1998. 

• Visieontwikkeling Ontwikkeling Sloeliteren, maart 1998. 

Teneinde het beleid voor de hele provincie te actualiseren is het ORG verval
len op het moment waarop de provinciale staten het Provinciaal Omgevings
plan Groningen (POP) hebben vastgesteld (december 2000). De ambities, zoals 
neergelegd in de Regiovisie Groningen-Assen 2030, zijn op hoofdlijnen in het 
POP opgenomen. 

In oktober 2000 heeft de gemeente Groningen de visie *GIOS, een groen per
spectiefvoor Stad en Ommelanden" uitgebracht. In dit document heeft de 
gemeente aangegeven in welke mate zij binnen een straal van 10 km van de 
stad een extra (kwalitatieve en kwantitatieve) impuls voor groen om de stad 
nodig acht. I let ging daarbij zowel om herstructurering van bestaand groen 
als om het aanleggen van groen/blauwe verbindingen en aanleg van nieuw 
groen en blauw. VROM en LN V hebben gezamenlijk een totale GIOS claim 
voor alle G30 gemeenten ingediend. Meerstad maakte met een oppervlakte 
van 500 ha deel uit van de Groninger groenopgave. 

2.3 Probleembeschrijving en doel 
In de Stad van Straks Extra wordt gesteld dat voor de stad Groningen de op
gave centraal staat om bevolkingsgroei te realiseren. Dit lukt alleen als het 
woningaanbod is afgestemd op de vraag. 

Een aantal ontwikkelingen op de Groningse en regionale woningmarkt heeft 
ervoor gezorgd dat het woningaanbod niet goed aansluit op de vraag naar 
woningen. Hiervoor is een aantal oorzaken te noemen. Ten eerste heerst er 
een grote druk op de woningmarkt doordat het aantal inwoners van de stad is 
toegenomen vanwege de economische groei, en doordat de nieuwbouw en 
herstructurering achter blijven bij de taakstellingen. Ten tweede is er een grote 
vraag naar meer woonkwaliteit en vooral naar meer gedifferentieerde kwali
teit. Deze kwaliteitsvraag doet zich in alle prijsklassen voor, ook binnen de 
sociale doelgroep. Over de hele stad Groningen gezien is er een duidelijk te
kort aan ruime woningen, aan middeldure- en dure koopwoningen en aan 
woningen in centrumstedelijkeen groene stadsrandmilieus. 

De woningvraag in de stad en de regio is, behalve een kwantitatieve, vooral 
een kwalitatieve vraag. De nieuwbouwproductie in de stad moet leiden tot een 
evenwichtig en marktconform aanbod, zodat huishoudens niet worden ge
dwongen elders een huis te zoeken. De mogelijkheden van de stad als aan
trekkelijke vestigingsplaats moeien worden benut. Het ontwikkelen van ar
beidsplaatsen moet samengaan met de ontwikkeling van hoogwaardige 
woonmilieus. De totale bouwopgave voor de stad bedraagt tussen de 10.500 
tot 12.500 woningen in de periode tot 2010. 
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Voor Meerstad Groningen is als doel gesteld de bouw van circa 3.500 wonin
gen tot 2010, met uitbreiding tot circa 8.000 woningen op termijn. 

De afgelopen jaren is er al een groot aantal nieuwbouwwijken gerealiseerd. 
Mede hierdoor is het proces van suburbanisatie en het vertrek naar Noord-
Drentse gemeenten sinds een paar jaar afgeremd. Daarnaast wordt dit proces 
afgeremd door het restrictief beleid dat de provincie Groningen in dit kader 
voert. Dit beleid is er op gericht de omringende gemeenten van de stad Gro
ningen een beperking op te leggen ten aanzien van de aantallen te bouwen 
woningen. 

Dit beleid heeft tot doel om versnippering van het landelijk gebied door wo
ningbouw tegen te gaan en het wonen zo veel mogelijk te clusteren in de eco
nomische kerngebieden, waarin de stad Groningen een spilfunctie heeft. 

In Groningen werkt, de economische deel nota op basis van de structuurvisie de 
Stad van Straks E\trax wordt gesteld dat de stad Groningen zich de laatste 
jaren in economische zin gunstig heeft ontwikkeld en dat ook op de lange 
termijn de prognoses gunstig zijn. Tegelijk kent Groningen zowel in relatieve 
zin als in absolute zin nog veel (langdurig) werklozen. Een stevige economi
sche groei is derhalve niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. 

De beoogde groei met minimaal 25.000 arbeidsplaatsen in de komende tien 
jaar is alleen mogelijk als onder meer wordt voldaan aan een aantal ruimtelij
ke basiscondities. De belangrijkste zijn een goede bereikbaarheid, ruimte voor 
bedrijven, ruimte om te wonen en ruimte voor voorzieningen. 

De gemeente Groningen dient als centrum voor Noord-Nederland een vesti
gingsmilieu voor alle typen bedrijven te hebben. In het beleid wordt uitgegaan 
van een jaarlijkse behoefte van gemiddeld 20-30 hectare bedrijventerrein. 
Voor Meerstad Groningen is als doel gesteld de aanleg van hoogwaardige 
bedrijventerreinen met een totale oppervlakte van 140 hectare tot 2030 en de 
mogelijkheid om in de periode tot 2030 nog circa 100 hectare bedrijventerrein 
toe te voegen. 

Niet alleen voldoende bedrijfslocaties en een optimale bereikbaarheid zijn van 
belang voor het verbeteren van de ruimtelijk-economische structuur. Ook de 
woningmarkt van Groningen is een belangrijk onderdeel van het vestigings
klimaat van de stad. Deze moet zowel kwantitatief als kwalitatief zijn afge
stemd op de vraag voortkomend uit de economische ontwikkeling. 

2.4 Streefbeeld Meerstad 
Voor de uitvoering van de intentieovereenkomst geldt het document Meer
stad Groningen (maart 2001) als uitgangspunt. In dit document zijn de be
stuurlijke ambities, die met betrekking tot de ontwikkeling van Meerstad 
worden nagestreefd, beschreven. In het hierna volgende worden deze samen
gevat. 

Ambities voor Meerstad als geheel 
"Ten oosten van de stad Groningen, waar het vlakke land zich nu nog tot de ein
der uitstrekt, verrijst in de nabije toekomst Meerstad Groningen. Daar gaan we 
met elkaar iets heel bijzonders van maken. 
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Dat zijn we trouwens ook aan onze stand verplicht; Meerstad Groningen is onbe
twist een uitgelezen kans om de rest van Nederland te laten zien dat we koploper 
zijn in stads- en landschapsontwikkeling. Het is óns antwoord op de toekomstige 
vraag naar wijken waar mensen kunnen wonen, werken en recreëren. In Meer-
Stad Groningen combineren we de geneugten van het wonen in de stad met de 
voordelen van 'buiten wonen'. Hier kunnen toekomstige woningzoekers het huis 
van hun dromen vinden. 
lic houwen er op termijn tot iHOOO woningen: grote huizen op grote kavels in een 
uniek landschap. Met een prachtig meer in het hart van het gebied waar iedereen 
uit stad en ommeland van kan genieten. Met bedrijfsterreinen die zó zijn ingericht 
dat er een aantrekkelijke verbinding ontstaat tussen de buiten- en de binnenstad. 
En met alle voorzieningen die voor het dagelijks leven nodig zijn dicht bij huis en 
'de grote stad' en alles wat daarmee annex is om de hoek. In Meerstad Gronin
gen realiseren we een nieuwe wereld, waar het nieuwe wonen gestalte krijgt". 

Kuilen wonen in de stad 
Mensen hebben veel behoefte aan landelijk wonen, ruimt met veel persoonlij
ke vrijheid om de woonplek zelf in te richten. De stad Groningen groeit naar 
180.000 inwoners in 2010. Daarnaast tekent de trend zich af dat steeds meer 
mensen in het Groninger ommeland willen wonen. Om aan de grotere en ver
anderende vraag te kunnen voldoen, moeten we daarom niet alleen méér 
bouwen dan we ons hadden voorgenomen, maar vooral ook anders bouwen 
dan we vroeger deden. Dat kunnen we doen in Meerstad Groningen. Hier 
brengen we onze visie op het toekomstig wonen in de praktijk. Wat ons daar
bij voor ogen staat'? Geen geïsoleerd stadsdeel dat voor zijn voorzieningen 
afhankelijk is van omliggende wijken en geen eenzijdige wijk waar alleen 
tweeverdieners, gezinnen met kleine kinderen of ouderen wonen. Meerstad 
Groningen wordt een stad bij de stad. Sprankelend en vitaal dankzij de uit
eenlopende mensen die er wonen. Levendig ook omdat Meerstad Groningen 
tal van recreatiemogelijkheden op en rond het meer biedt voor mensen uit de 
hele regio, / o gezien wordt deze nieuwe wijk een prettige plek om te vertoe
ven voor iedereen uit stad en ommeland. 

Wonen 
Het streven is een op de vraag afgestemd aanbod. Duurzaam gebouwde, 
mooie woningen voor verschillende inkomensgroepen. En een zorgvuldige 
inpassing van de woningen in het landschap: in de provincie Groningen zetten 
we hoog in op kwaliteit van woningbouw. Het zijn voornamelijk vrijstaande 
en twee-onder-één-kap woningen op ruime kavels: tussen de 5 en 20 woningen 
per hectare, gemiddeld 12 woningen bruto per hectare. (Bruto wil zeggen in
clusief buurtgroen en buurtinfrastructuur.) 

Bedrijvigheid 
We willen bedrijven de ruimte geven. En ook dat kan in Meerstad Groningen. 
want wonen en werken staan elkaar hier niet in de weg. Tot 2030 ontwikkelen 
we in dit gebied 240 hectare bedrijfsterrein. De eerste 40 hectare bedrijfster
rein zal vóór 2010 worden uitgegeven. Dat worden hoogwaardige zichtloca-
ties langs de westkant van de nieuwe A7 (Euvelgunnetracé) en uitbreidingen 
van Driebond-Oost. Over de inpassing van de bedrijfsterreinen in het land
schap gaan we heel goed nadenken. We willen absoluut geen 'bedrijfsdozen' 
waarachter de buitenstad verstopt ligt. 
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De bedrijfsterreinen moeten als een aantrekkelijk overgangsgebied tussen 
Meerstad Groningen en de stad Groningen worden ontwikkeld. Zo ontstaat 
er een prettige verbinding tussen de buiten- en de binnenstad en zijn de be
drijfsterreinen een vanzelfsprekend deel van het stadsdeel. 

Landschap, water en recreatie 
Het landschap zal de komende jaren een complete gedaanteverwisseling on
dergaan. Waar nu nog uitgestrekte landbouwgronden liggen, komt in de toe
komst een meer van ruim 650 hectare groot. Wonen aan en zelfs in het water 
is een spectaculaire mogelijkheid in Meerstad Groningen. 
Het nieuwe meer vormt niet alleen het hart van een aantrekkelijk woongebied 
voor Stadjers en Ommelanders, maar zal ook als recreatiegebied het idee van 
de Nederlander over de stad Groningen doen veranderen. Alle recreatieve 
mogelijkheden op en rond hel meer moeten dan ook volledig worden benut. 
Het meer moet voor de watersport zo'n twee meter diep zijn en aantakken op 
het Schildmeer en het Slochterdiep zodat een vrije doorvaart mogelijk is. Het 
succes van deze recreatiepias valt en staat met de bereikbaarheid voor fietsers 
en voetgangers. Een perfect netwerk van fiets- en voetpaden naar het meer en 
naar de omliggende natuurgebieden (zoals het natuurontwikkelingsgebied 
Midden-Groningen) is een absolute voorwaarde. Het meer heeft overigens 
niet alleen een recreatieve functie. De aanleg ervan is ook dringend gewenst 
om, in tijden van extreme wateroverlast, gebruikt te kunnen worden als 
noodberging. Daarom beginnen we al snel met het graven van het meer. 
Belangrijk is ook dat. door de aanleg van een kwalitatief hoogwaardig land
schap en van robuuste verbindingszones, de ecologische structuur van stad en 
regio wordt versterkt. 

Bereikbaarheid 
Meerstad Groningen krijgt een directe verbinding met de binnenstad via een 
aansluiting op de Driebondsweg en op de nieuwe A7 (Euveigunnetrace). Voor 
fietsers worden aantrekkelijke fietsroutes naar de stad en ommeland gereali
seerd. Een hoogfrequente openbaar vervoersverbinding komt in beeld als er 
2500 woningen zijn opgeleverd. Er komt een nieuwe brug bij de Sont-
weg/Driebondsweg die klaar moet zijn op het moment dat er circa 2500 wo
ningen gebouwd zijn. 

2.5 Vaste taakstelling en keuzevrijheden Masterplan 
De richtlijnen geven aan dat in het MER moet worden beschreven wat de 
vastgelegde taakstellingen zijn voor het plangebied en welke keuzemogelijk
heden er voor het Masterplan zijn. 
In de vorige paragraven is het beleid dat met betrekking tot het plangebied 
wordt voorgestaan, kort samengevat. Voor het gebied is een omvangrijke 
functieverandering voorzien, aansluitend op de in gang gezette natuuront
wikkeling Midden-Groningen. Er dient een landschap te worden gecreëerd 
met bos, water en natuur, waardoor er een aantrekkelijke omgeving ontstaat 
met ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen, werken en recreatie. De pro
grammatische uitgangspunten voor de ontwikkelingvan hel plangebied van 
Meerstad zijn aangegeven in de intentieovereenkomst. De stuurgroep heeft er 
met nadruk opgewezen dat in eerste instantie van dit programma niet mag 
worden afgeweken. Wat betreft het programma is er derhalve geen keuzevrij
heid voor het Masterplan. Wel is er keuzevrijheid ten aanzien van de positio
nering van een groot deel van de verschillende programmaonderdelen in het 
plangebied. 
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De volgende programmaonderdelen liggen vast, waarvan een deel voor Meer
stad relevant: 

Aanleg infrastructuur 
• Euvelgunnetracé 

In de nabije toekomst wordt het Kuvelgunnetracé aangelegd. Dil lioudl in 
dal de N28, ter hoogte van de bocht bij de Euvelgunner waterlozing, een 
zuidelijke aansluiting krijgt naar de A7 (tussen Oude Roodehaan en 
Roodehaan). 

• Aanleg bypasses 
Ter hoogte van het bedrijventerrein Zuidoost worden bypasses aangelegd, 
waardoor een directe verbinding ontstaat tussen de zuidelijke ringweg en 
de Bornholmstraat. 

• Aanleg Sontbrug 
Door de aanleg van de Sontbrug over het Winschoterdiep wordt de Drie-
bondsweg verbonden met de Sontweg. Hierdoor ontstaat er een directe 
verbinding tussen Driebond met de kern van de stad Groningen en wordt 
hel Damsterdiep ontlast. 

• Aanleg Berlagebrug 
Aanleg van brug over het Eemskanaal, tussen de Bornholmstraat en het 
Damsterdiep. 

Woningbouw 

• Woningbouw bij Harkstede 
Aan de zuidzijde van I larkstede wordt de woonwijk Borgmeren ontwik
keld. Hier komen in de komende jaren nog 120 woningen bij. 

• Borgwonen 
De gemeente Slochteren heeft een speciale taakstelling gekregen voor de 
ontwikkeling van exclusieve, landschappelijke woonvormen in lage dicht
heden langs het cultuurlint Harkstede-Siddeburen. 

• In de periode 2001 tot en met 2006 zijn voor circa 4.825 woningen nieuwe 
uitleglocaties nodig (Provincie Groningen. 2001). 

Aanleg van bedrijventerreinen 
Aan de oostzijde van de stad Groningen is de aanleg van nieuwe bedrijventer
reinen voorzien (Gemeente Groningen 2000): 
• Driebond-oost, 30 ä 40 ha vanaf 2001. 
• Eemspoort, 80 ha vanaf 19990. 
• Milieuboulevard II, 30 ä 40 ha vanaf 2002. 

Natuurontwikkeling 
In de nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur" (Ministerie van 
Landbouw, Natuurbehoud en Visserij. 2000) is aangegeven dat er een ecolo-
gische verbindingszone moei komen tussen de ecologische kerngebieden 
Midden-Groningen, Westerbroek en het Zuidlaarder- en Foxholstermeer. 
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3 Ontwerpvisie, werkwijze Masterplan 
en MER 

3.1 Algemeen 
Het Masterplan en het MER komen in nauwe onderlinge samenhang en wis
selwerking tot stand. Daarbij is de ontwerpvisie die de ontwerpers hanteren 
bij het opstellen van het Masterplan in belangrijke mate sturend. 
In paragraaf 3.2 wordt de/e ontwerpvisie weergegeven. In paragraaf 3.3 
wordt de werkwijze met betrekking tot de ontwikkeling van het Masterplan 
uiteengezet. Paragraaf 3.4 beschrijft de werkwijze die bij het opstellen van het 
MER in relatie tot het Masterplan wordt gehanteerd. 

3.2 Ontwerpvisie Masterplan 
De tekst van deze paragraaf is overgenomen uit het rapport: Masterplan 
Meerstad Groningen, tweede versie werkdocument, voorlopig programma, 21 
februari 2002 (par. 2.1.2.2) 

3.2.1 Transformatie van het landschap 
Om tot een Masterplan te komen voor een gebied zo groot als dat van Meer
stad is een sterke ontwerpvisie nodig. De keuzes die gemaakt moeten worden 
kunnen niet het gevolg zijn van een optelsom van de hoeveelheid informatie 
die ten behoeve van de invulling van de verschillende programmaonderdelen 
van het Masterplan is verzameld. De keuzes moeten uiteraard worden bear
gumenteerd met de informatie over alle verschillende programmaonderdelen, 
maar de keuzes worden gemaakt op basis van de visie op de opgave en de 
visie op het gebied. 

Kern van de ontwerpvisie 
"Wat we willen bereiken is een stapsgewijze transformatie van liet huidige. 
overwegend agrarisch, landschap tot een gezond functionerend, multifunctioneel 
landschap. Daarbij zullen de kenmerken van bodem en landschap in samenhang 
met het ontwerp van een nieuw water- en ecosysteem sturend zijn voor het ka
rakter. de kwaliteit en de kwantiteit van woon-, werk- en recreatiegebieden". 

De transformatie van het landschap van Meerstad moet leiden tot een sa
menhangend en gezond landschap. In dit gebied is behoefte aan ruimte voor 
een ander type woningbouw dan nu in en om de stad voor handen is. Even
eens is er behoefte om het wateroverlastprobleem van de regio aan te pakken. 
Meerstad is het samenvattende begrip dat deze vraagstukken samenvoegt tot 
één transformatie. De opgave is om dit in onderlinge samenhang te ontwer
pen tot één gebied. Vanuit de ontwerpvisie wordt daaraan toegevoegd dat dit 
onderling samenhangende, grootschalige landschappelijke programma weer 
verbonden moet zijn met het landschap (bodem en water) in het plangebied 
en eromheen. 
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3.2.2 Nieuwe vorm van stad 
Naast de ontwerpvisie op een nieuwe landschapsontwikkeling speelt zeer 
sterk mee dat het gebied van Meerstad grenst aan de stad Groningen. De 
aanhechting van het gebied met de stad speelt met nadruk een rol in het ont
werp. Enerzijds betreft zo'n aanhechting stedelijkheid. Dat wil zeggen dat er 
sprake is van een goede infrastructurele verbinding tussen de stad en het ge
bied, de verbinding met het regionaal verkeersnetwerk en de ligging van be
staande woon- en werkgebieden en de nieuw te ontwikkelen woon-, werk- en 
recreatiegebieden. Daarnaast betreft die aanhechting ook de betekenis van 
een nieuw landschap voor bestaande woon- en werkgebieden. Naast een ste
delijk centrum in de stad Groningen zal Meerstad een recreatief centrum voor 
de stad bieden. 

Kern van de ontwerpvisie 
Vanuit de ontwerpvisie spreken we bij deze aanhechting van een "stekkerdoos ". 
Een aanhechting aan de stad van een nieuw landschap, waarbij die aanhechting 
ook een nieuwe vorm van stad zal genereren in dit landschap. Een nieuwe vorm 
van stad. die niet gericht is op een eindbeeld, maar die gericht is op flexibiliteit 
en ontwikkeling in de toekomst. 

3.3 Duurzaamheid 
Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van Meerstad is het aspect 
duurzaamheid. Meerstad dient een voorbeeld te zijn voor duurzame gebieds
ontwikkeling en daagt de mens uit tot een duurzame en gezonde leefstijl. 
Vanuit duurzaamheid wordt bij de ontwikkeling van Meerstad milieu breder 
opgevat dan het natuurlijk milieu. Bij duurzaamheid gaat het om de onderlin
ge balans tussen de drie componenten natuurlijk milieu, mens en economie 
duurzaam te beheren. 

Uitgangspunt met betrekking tot het natuurlijk milieu is dat zo zuinig moge
lijk wordt omgegaan met energie en de veerkracht van natuurlijke systemen. 

Uitgangspunt met betrekking tot de component mens is een veerkrachtig so
ciaal systeem en een breed en goed voorzieningenaanbod op het gebied van 
cultuur, sport, recreatie, gezondheid, natuur en scholing. 

Uitgangspunt met betrekking tot economie is een maximale dynamiek die 
economische groei ondersteunt binnen de randvoorwaarden vanuit mens en 
milieu. 

3.4 Ontwikkeling Masterplan 

3.4.1 Bestaand landschap als onderlegger 
De ontwikkeling van het Masterplan voor Meerstad wordt bepaald door 
enerzijds een open planproces en anderzijds een sturende ontwerpvisie. Via 
het open planproces wordt de gelegenheid geboden om in breed verband te 
communiceren over de gewenste inrichting. Anderzijds wensen de bestuurders 
dat er een helder plan komt met een ontwerpvisie die de discussie stroomlijnt. 
Het Masterplan dient derhalve zowel een sturend karakter te krijgen als veel 
flexibiliteit te laten voor toekomstige beslissingen. 

Het sturend karakter wordt gerealiseerd door het grootschalige landschappe
lijke programma. Door middel van landschapsbouw wordt met grote nieuwe 
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ingrepen de structuur van het bestaande landschap veranderd om dat wat 
reeds krachtig en belangrijk is te versterken en nieuwe kansen te benutten. 

Zo wordt er een structurerend raamwerk gemaakt, een ruimtelijke structuur 
die houvast biedt voor de lange termijn aan alle veranderlijke programmaon
derdelen die fase na fase gewenst zijn. I Iel landschap mei de nieuwe ingrepen 
vormt de basis voor alle vormen van gebruik in Meerstad. 
Bij het positioneren van de verschillende planonderdelen zijn twee stappen te 
onderscheiden: 
stap I: positioneren planonderdelen blauw-groen raamwerk; 
stap 2: positioneren hoofdinfrastructuur verkeer, in samenhang met positio

neren overige planonderdelen. 

In het Masterplan speelt duurzaamheid zich in de eerste plaats afin de sa
menhang binnen het blauw-groene raamwerk. In de tweede plaats speelt het 
zich afin de samenhang tussen de overige functies die in het gebied een plek 
toegewezen krijgen, binnen de randvoorwaarden van het blauw-groene 
raamwerk. 

In figuur 3.1 is de positionering van de verschillende planonderdelen van 
Meerstad schematisch weergegeven. 

3.4.2 Structurerend blauw-groen raamwerk 

De grote landschappelijke ingrepen moeten staan voor vaste waarden: de 
duurzame ontwikkeling voorde lange termijn. Van het gehele, veelzijdige 
programma voor Meerstad bepalen de uitgangspunten van de planonderdelen 
van het blauw-groene raamwerk, voortkomend uit de diverse deelonderzoe
ken met betrekking tot geologie, geomorfologie. bodem, archeologie, land
schap, cultuurhistorie, water en ecologie, de hoofdlijn van het totale structu
rerend raamwerk. Deze structurerende en ordenende planonderdelen zijn in 
de eerste plaats te onderscheiden van hel overige programma van Meerstad 
door het verband dat zij hebben met de regionale water- en natuursystemen. 
In de tweede plaats worden ze op de ideale plek gepositioneerd op basis van 
de analyse van het bestaande landschap. In de derde plaats zullen deze 
planonderdelen zich in onderlinge samenhang ontwikkelen tot één land
schappelijke structuur, waarin het functioneren van het watersysteem, het 
meer. de robuuste ecologische verbindingszone en alle andere ecologische en 
landschappelijke verbindingen, elkaar versterken. 

De grote landschappelijke ingrepen worden in de eerste plaats bepaald door 
het watersysteem (inclusief het meer) en de ecologische (hoofd)structuur. De 
ingrepen hebben betrekking op de realisering dan wel ontwikkeling van ruim
telijke, landschappelijke elementen en/of structuren binnen Meerstad. die 
verbanden leggen met gebieden die van regionale betekenis zijn. Voor Meer
stad zijn dat: 
1. Het meer en hel watersysteem van Meerstad. in relatie tot het systeem van 

de Duurswoldboezem en Eemskanaal- en Dollardboezem. 
2. De ecologische hoofdstructuur (EHS), waarvan buiten het plangebied de 

natuurontwikkelingsgebieden Midden-Groningen (oostzijde) en Gorecht 
(zuidzijde) onderdeel uit maken, en waarvoor binnen het plangebied een 
robuuste, natte verbindingszone (Natte As) aansluitend bij het natuur
ontwikkelingsgebied Midden-Groningen en richting Gorecht moet wor
den gemaakt. Deze zogenaamde Natte As maakt deel uit van de "Natte 
As", genoemd in de LNV-nota Natuur voor mensen, mensen voor Na
tuur. 
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3. Locale ecologische verbindingsstructuur binnen hel plangebied (GIOS), die 
de relatie moet leggen tussen de KUS en bestaande ecologisch en land
schappelijk waardevolle (rand(stedelijke gebieden. 

De hiervoor aangegeven elementen en structuren zijn de planonderdelen van 
het blauwe (water) en groene programma (ecologie, recreatie en extensieve 
landbouw) van het Masterplan die. uit oogpunt van stabiliteit, een lange om
looptijd (continuïteit) vereisen. Hiervan kan ook (een deel van) het "groen in 
en om de stad" (GIOS) deel uitmaken. 

Het meer en het watersysteem, de ecologische hoofdstructuur, de locale eco
logische verbindingsstructuur en, indien gewenst, het GIOS vormen samen 
het blauw-groene raamwerk, dat een belangrijke pijler vormt van het structu
rerend raamwerk. 

3.4.3 Structurerende hoofdinfrastructuur verkeer 
In de tweede plaats worden de grote landschappelijke ingrepen bepaald door 
de positionering van de hoofdinfrastructuur voor verkeer. Omdat de hoofdin
frastructuur in belangrijke mate sturend is voor verdere ontwikkelingen bin
nen en buiten het plangebied en in het algemeen ook wordt aangelegd voor de 
lange termijn, maakt de hoofdinfrastructuur voor verkeer nadrukkelijk deel 
uit van het structurerend raamwerk. 

3.4.4 Structurerend raamwerk 
Het structurerend raamwerk omvat derhalve de volgende planonderdelen: 
watersysteem inclusief meer, ecologische hoofdstructuur, locale ecologische 
verbindingsstructuur. GIOS (indien gewenst) en hoofdinfrastructuur voor 
verkeer. 

De overige planonderdelen van het Masterplan: landbouw, woningbouw, 
(recreatie)voorzieningen, GIOS, bedrijventerreinen en lokale wegenstructuur 
zijn de bouwstenen waarmee de gebiedsdelen tussen het structurerend raam
werk verder invulling krijgen. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de positionering van de hoofdinfrastructuur 
voor verkeer, vanwege de sterk sturende werking ten aanzien van de positio
nering van woningbouw, bedrijven en voorzieningen, in nauwe samenhang 
moet worden beschouwd met de positionering van deze planonderdelen. In 
feite gebeurt dit in één en dezelfde stap (stap 2). 

3.5 Werkwijze MER 

3.5.1 Milieuaspecten 
Met betrekking tot de te onderzoeken milieuaspecten wordt in dit MER on
derscheid gemaakt in laagdynamische en hoogdynamische fysieke milieuas
pecten. sociale aspecten en economische aspecten. 
In hoofdstuk | ,§ 1.8 is dit reeds uiteengezet. 

3.5.2 Ontwikkeling blauw-groen raamwerk 
Door de stuurgroep is aangegeven dat het blauw-groene raamwerk, zoals 
ontwikkeld in het werkproces van het Masterplan, het vertrekpunt vormt 
voor het op te stellen MER. In principe staat de positionering van de elemen
ten van het blauw-groene raamwerk in het MER niet ter discussie, tenzij er 
vanuit andere belangen zwaarwegende argumenten zijn om hier van af te wij
ken. 
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De richtlijnen geven aan dat de keuzemogelijkheden met betrekking tot de 
positionering van de verschillende onderdelen van het blauw-groene raam
werk inzichtelijk moeten worden gemaakt, waarbij wordt uitgegaan van een 
lagenbenadering, gebaseerd op een landschapsecologische systeembenade
ring. De systeembenadering gaat uit van de samenhang tussen bodem, grond
en oppervlaktewateren de relaties met natuuren landschap. 

In het Masterplan is bij het opstellen van het blauw-groene raamwerk niet 
specifiek uitgegaan van een lagenbenadering. Wel is aandacht besteed aan de 
samenhang tussen bodem en wateren de relaties met natuur en landschap. 
In het MER wordt dit uiteengezet. Tevens wordt in het MER een onderbou
wing gegeven van de keuzes die bij de ontwikkeling van het blauw-groene 
raamwerk zijn gemaakt met betrekking tot het watersysteem en de ecologi
sche ontwikkeling. 

Het blauw-groene raamwerk wordt bepaald door de laagdynamische fysieke 
milieuaspecten: geologie, geomorfologie, bodem, archeologie, landschap, 
cultuurhistorie, wateren ecologie. In het MER wordt allereerst een analyse 
gegeven van deze aspecten, op basis waarvan een beeld wordt verkregen van 
de kwaliteiten en potenties van deze milieuaspecten in het plangebied. 

Vervolgens wordt voor ieder van de hiervoor genoemde aspecten een streef
beeld geformuleerd. Een streefbeeld wordt in dit verband opgevat als een lan-
ge-termijn doelstelling die de gewenste ontwikkeling dan wel eindsituatie aan
geeft van de invulling van het plangebied, gezien vanuit het desbetreffende 
milieuaspect. 
De Streefbeelden vormen het referentiekader waaraan de ingrepen die ten 
behoeve van de ontwikkeling van Meerstad in het gebied zullen plaatsvinden, 
worden getoetst. 

De streefbeelden komen voort uit de kwaliteiten en potenties van het plange
bied, het vastgestelde en voorgenomen beleid (Rijk, Provincie, Gemeenten). 
de bestuurlijke ambities vastgelegd in de intentieovereenkomst, alsmede uit de 
ontwerpvisie die bij het opstellen van het Masterplan wordt gehanteerd. 

3.5.3 Ontwikkeling structurerend raamwerk 
Het structurerend raamwerk is samengesteld uit het blauw-groene raamwerk 
en het raamwerk voor de hoofdinfrastructuur van wegen. In het MER wordt 
nagegaan in hoeverre het infrastructureel raamwerk van invloed is op hel 
functioneren van het blauw-groene raamwerk. Aangegeven wordt op welke 
wijze eventuele negatieve effecten van het infrastructureel raamwerk op het 
blauw-groene raamwerk kunnen worden gemitigeerd. 

3.5.4 Ontwikkeling alternatieven 
De te ontwikkelen alternatieven hebben met name betrekking op de positio
nering van de locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen. De werkwijze 
die bij het opstellen van het Masterplan wordt gehanteerd, heeft er toe geleid 
dat voor het opstellen van de alternatieven in het MER de aanpak enigszins 
afwijkt van de aanpak die in de richtlijnen wordt voorgesteld. 

In de richtlijnen wordt voorgesteld om, vanuit een sectorale invalshoek, aan 
te geven waar in het plangebied optimaal invulling kan worden gegeven van 
de verschillende functies. Vervolgens kunnen dan via de "overlay methode" 
(eventueel met behulp van een geografisch informatie systeem) de mogelijke 
conflictsituaties tussen de verschillende functies in beeld worden gebracht. 
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Op grond van deze analyse zouden dan alternatieven en varianten ontwikkeld 
kunnen worden. 

Bij de ontwikkeling van alternatieven in dit MER is vooral de ontwerpvisie 
die in het Masterplan wordt gehanteerd, richtinggevend geweest. Daarbij zijn 
oplossingen gegenereerd vanuit een integrale benaderingswijze en zijn vervol
gens deelaspecten van deze oplossingen getoetst aan sectorale onderzoeken. 
Daarnaast was er ook enige sturing vanuit de stuurgroep en de marktpartijen 
die voorwaarden stelden aan de te onderzoeken alternatieven. 
legen L\C/C achtergrond heeft de/e MER op strategisch niveau dan ook 
veeleer een toetsende functie dan een sturende functie bij het opstellen van het 
Masterplan. De te onderzoeken alternatieven zijn in nauwe samenspraak met 
de stuurgroep en de marktpartijen tot stand gekomen. De intentie van de 
stuurgroep en de marktpartijen was hierbij niet zozeer om alternatieven te 
onderzoeken die daadwerkelijk in hun geheel zouden worden uitgevoerd. I let 
MER dient vooral voor het in beeld brengen van de milieueffecten van de 
diverse oplossingsrichtingen van de alternatieven en het genereren van mili
euvriendelijke oplossingsrichtingen. 

3.5.5 Toetsing alternatieven aan streefbeelden 

De ontwikkeling van Meerstad leidt tot omvangrijke veranderingen in de 
huidige functies van het plangebied. Dientengevolge zal dit veelal ook leiden 
tot grote veranderingen in de huidige situatie van de milieuaspecten. Om deze 
reden geven de richtlijnen aan dat het in dit strategisch MER bij de effectbe
oordeling niet /o/eer gaal om inzicht te verkrijgen in de negatieve dan wel 
positieve effecten van de voorgenomen activiteit, met als referentie de auto
nome ontwikkeling. Hieraan zal in dit MER slechts in algemene zin globaal 
aandacht worden besteed. 

In het ontwerpproces is sprake van een wisselwerking tussen het Mastcrplan 
en het MER. Deze moet leiden tot een eventuele, meer milieuvriendelijke, 
bijstelling van het Masterplan met de streefbeelden als referentie. In de alter
natieven zal een bepaald streefbeeld meer of minder tot zijn recht komen. Om 
deze reden is het in dit MER met name van belang om inzicht te verkrijgen in 
welke mate de streefbeelden, met de positionering van de verschillende 
planonderdelen in het gebied, wordt bereikt dan wel niet wordt bereikt. 

Omdat veel kwantitatieve effecten een grote mate van onzekerheid zullen 
kennen is gekozen voor een voornamelijk kwalitatieve beoordeling en een 
relatieve vergelijking van de alternatieven ten opzichte van de streefbeelden. 
De beoordeling van de effecten van de verschillende alternatieven vindt plaats 
aan de hand van toetsingscriteria die voortkomen uit de verschillende streef
beelden. Daarbij wordt, conform de richtlijnen, uitgegaan van een vijfpunt-
schaal. Met de/e schaal worden de verschillen in effecten tussen de alternatie
ven voldoende in beeld gebracht. Incidenteel is sprake van tussenliggende 
beoordelingen, indien het mogelijk is en relevant, om de verschillen in effecten 
tussen de alternatieven nader te nuanceren. De kwalitatieve beoordeling vindt 
plaats op basis van deskundigenoordeel. 

De beoordeling is als volgt: 
• Indien de ingreep in sterke mate bijdraagt aan het te realiseren streef

beeld. dan wordt dit beschouwd als een sterk positief effect (++). 
• Indien de ingreep in redelijke mate bijdraagt aan het te realiseren streef

beeld. dan wordt dit beschouwd als een positief effect ( + ) 
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• Indien de ingreep niet ot"nauwelijks bijdraagt aan het te realiseren streef
beeld. maar daar ook geen afbreuk aan doet. dan wordt het effect als ni
hil'neutraal beschouwd (0). 

• Indien de ingreep in geringe mate afbreuk doet aan het te realiseren 
streefbeeld, dan wordt dit beschouwd als een negatief effect (-). 

• Indien de ingreep in sterke mate afbreuk doet aan het te realiseren streef
beeld, dan wordt dit beschouwd als een sterk negatief effect (--). 

Bij de beoordeling kan onderscheid worden gemaakt in effecten op drie ver
schillende niveaus: 
1. effecten die optreden op het niveau van het Masterplan dan wel het stra

tegische niveau; het gaat dan om effecten in het plangebied en de samen
hang met de omgeving van het plangebied; 

2. effecten die zich niet onderscheiden op het strategische niveau, maar pas 
"zichtbaar" worden op inrichtingsniveau en de keuze op strategisch ni
veau kunnen beïnvloeden indien mitigatie van negatieve effecten niet mo
gelijk lijkt te zijn; 

3. effecten die uitsluitend op inrichtingsniveau van belang zijn. Beschrijving 
van deze effecten vindt plaats in een later stadium in de planvorming in 
zogenaamde inrichtings-MER'en. 

Dil houdt in dat in dit MER alleen de effecten in beschouwing worden geno
men die optreden op de hiervoor aangegeven niveaus 1 en 2. 

3.5.6 Opstellen MMA en voorkeursalternatief 

Op basis van een analyse van de sterke en zwakke punten van de verschillende 
planonderdelen van de alternatieven wordt het meest milieuvriendelijke alter
natief samengesteld. Hierbij worden, op niveau van het Masterplan, de nega
tieve effecten van de verschillende planonderdelen zoveel mogelijk gemiti
geerd en de positieve effecten zo veel mogelijk benut. 
Het voorkeursalternatief is het alternatief dat wordt uitgewerkt in uitvoe-
ringsgerede inrichtingsplannen. In het voorkeursalternatief spelen, behalve de 
fysieke milieucomponenten, met name ook de sociale en economische aspec
ten nadrukkelijk een rol. 
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4 Streefbeelden landschappelijke onder
legger 

4.1 Algemeen 
Om de huidige situatie van het landschap te kunnen begrijpen wordt, conform 
de richtlijnen, een korte historisch-geografische analyse gegeven. Eerst wordt 
in paragraaf 4.2 het omslaan van de ondergrond beschreven (geologie en ge-
omorfologie). Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 ingegaan op het aspect bo
dem en in paragraaf 4.4 op de archeologie. Landschap en cultuurhistorie 
worden beschreven in respectievelijk paragraaf 4.5 en 4.6. Hierbij wordt met 
betrekking tot het landschap allereerst ingegaan op de occupatiegeschiedenis 
van het plangebied. 

De informat ie voor dit hoofdstuk is grotendeels afkomst ig uit het rapport: 
Landschapsanalyse Maslerplan Meerstad Groningen [Hosper/KCAP, 2002/. 

4.2 Geologie en geomorfologie 

4.2.1 Huidige situatie 
De situatie van de diepe bodem wordt beschreven onder het aspect geohydro-
logie, § 5.2.2. 

De tekst van de/e paragraaf is overgenomen uit het rapport: "Quick scan eco
logie en landschap Meerstad, Arcadis. provincie Groningen, juli 2001". 

Er zijn drie perioden geweest die het huidige landschap achtereenvolgens in 
belangrijke mate hebben gevormd: periode van zandafzetting, periode van 
veenvorming en getijdenperiode. Zie figuur 4.0: Geomorfologische kaart. 

Periode van /andal/ettinjj 
Tijdens de laatste ijstijd was het gebied schaars begroeid. Hierdoor kreeg de 
wind vrij spel en is op grote schaal dekzand afgezet over het oudere reliëf. In 
deze periode zijn de dek/andruggen en landduinen met bijbehorende vlakten 
en laagtes ontstaan. De/c pleistocene zandaf/ettingen zijn nu nog te herken
nen aan het reliëf. Met name de boogvormige dekzandruggen, waar later de 
bewoningslinten zijn ontstaan, zijn goed herkenbaar. Het kleinschalige dek-
zandreliëf is grotendeels gemaskeerd door veen- en kleiafzettingen van later 
datum. Het patroon van landduinen en laagten is nog goed zichtbaar op de 
bodemkaart. 

Periode van veenvorming 
Door vernatting en het warmer worden van het klimaat kwam vanuit de lage
re gebiedsdelen veen tot ontwikkeling. De vernatting in het Holoceen ont
stond door stagnerende afwatering en een stijgende grondwaterspiegel. Met 
uitzondering van de hogere dekzandruggen en -koppen is het gebied uiteinde
lijk met een meer of minder dik pakket veen bedekt geraakt. 
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Het veenpakket is in de eeuwen daarna aangetast door de zee en later door de 
mens ontgonnen en ontwaterd. 

In grote delen van het plangebied rest aan het maaiveld slechts een tamelijk 
dunne, sterk veraarde en ingeklonken laag veen, met op geringe diepte bene
den het maaiveld (binnen 1,20 m) de zandondergrond. Daarnaast komt in 
grote delen van het plangebied aan het maaiveld een dunne kleilaag (orde
grootte enkele decimeters dikte) voor, met in de ondergrond een laag veen. 
Dit betreft dan veelal onveraarde en daardoor relatief slappe veenlagen. Ten
slotte wordt ook in het kleigebied (gebieden met aan het maaiveld een kleilaag 
van één tot enkele meters) in de ondergrond veen aangetroffen. 

De verkavelingpalronen geven indirect een beeld over de bodemopbouw. Het 
veengebied wordt gekenmerkt door relatief smalle kavels en een dicht afwate
ringspatroon. In het klei- en zandgebied zijn de kavels groter en wordt een 
minder intensief afwateringssysteem aangetroffen. 

Getijdenperiode 
Als gevolg van geleidelijke zeespiegelstijging kwam het gebied onder invloed 
van de zee. Er werden aanvankelijk geulen in het veen uitgesleten, die in peri
oden van transgressie met voornamelijk klei en zavel werden opgevuld. In een 
latere periode werd op grotere schaal klei afgezet. De belangrijkste zeearm in 
dit gebied was de Fivel. Deze oude zeearm is waarschijnlijk een oorspronke
lijke zijtak van de rivier de Hunze, die ligt aan de westkant van het plange
bied. 

Als gevolg van geleidelijke inklinking van het veen zijn de opgevulde geulen 
herkenbaar als inversieruggen (zie paragraaf 4.3). Deze steken nu licht boven 
het omringende landschap uit. Zo lopen drie overblijfselen van de Fivel vanaf 
zuidelijke richting naar het Eemskanaal, waarvan er één binnen het plange
bied valt. Overblijfselen van de Hun/e zijn in liet landschap nog goed herken
baar bij Middelbert en Engelbert. Bij Oude Roodehaan zijn enkele oude me
anders recent weer hersteld. De scheiding tussen beide watersystemen is de 
Borgsloot. 

4.2.2 Autonome ontwikkeling 

Veranderingen in grondgebruik kunnen van invloed zijn op de geologie en 
geomorfologie in het plangebied. Zo zullen de geplande, kleinschalige ont
wikkelingen in woningbouw nabij Harkstede in beperkte mate effect hebben 
op de huidige geologische en geomorfologische waarden. Grotere effecten 
kunnen ontstaan door ontwikkelingen in het landgebruik zoals de landinrich
ting Midden-Groningen en/of zandwinning bij de Borgmeren. 

4.2.3 Streefbeeld 
Het streefbeeld is gericht op: 
• het zo min mogelijk verstoren van geologische structuren en het herkenbaar 

houden, inpassen dan wel visueel versterken van de geomorfologische waar
den van het gebied. 
Het behoud van een zo groot mogelijke variatie aan geologische structu
ren is voornamelijk vanuit oogpunt van natuurwetenschappelijk onder
zoek gewenst. Ook is het gewenst vanuit oogpunt van ecologische diversi
teit vanwege het behoud van variatie in standplaatskwaliteitseisen. Het 
herkenbaar houden van de geomorfologische kenmerken van een gebied 
is van belang omdat hieraan de ontstaansgeschiedenis van het landschap 
kan worden afgelezen. In het algemeen wordt een landschap, waaraan de 
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ontstaansgeschiedenis kan worden afgelezen, als zeer waardevol be
schouwd. 

4.3 Bodem 

4.3.1 Huidige situatie 

4.3.1.1 Bodemtype 
I let studiegebied ligt op de overgang van het Drentse zand. de veenontgin-
ningen en het noordelijke zeek leigebied. Op de bodemkaart (zie figuur 4.1) 
zijn met name de overgangen van zand via veen naar klei duidelijk te zien. 
Veen dat dicht langs de zandopduiking ligt heeft een bewerkte en goed ver
aarde bovengrond door het vele ploegen. 
Bodemkundige gegevens op basis van veldboringen laten in het noorden van 
het plangebied lichte tot zware kleigronden zien. Deze gronden worden in 
zuidelijke richting bedekt met een dik veenpakket. Het veenpakket varieert in 
dikte maar is minimaal 0,50 m dik. In het westen van het plangebied, tegen 
hel I cmskanaal aan. zijn /ware zavel tol zeer zware kleigronden aangetroffen 
met daaronder een veenpakket van minimaal 1 meter. Vanaf 3,5 tot 4 m be
neden maaiveld is zand aanwezig. 
De door klink lager gelegen veengronden, in het zuiden van het te graven 
meer, zijn bedekt met een humusrijk (zwak lemig) zandpakket van circa 0,50 
tot 1.00 m dikte. Verder zuidelijk maakt het veen in de ondergrond plaats 
voor lemig zand en keileem. Het keileem is op wisselende dieptes aangetrof
fen. Direct onder maaiveld zijn (veelal) humeuze zandgronden waargenomen. 

Groningen en Haren liggen op de I londsrug: zand met veen in de (oude) 
beekdalen. Op sommige plaatsen is het veen afgegraven. Tegen de Hondsrug 
aan is nog duidelijk het Hunzedal te herkennen: ten zuiden van het Winscho-
terdiep bestaat de bodem van hel Hunzedal uit veen; ten noorden bestaat de 
bodem uit rivierklei. In beide delen liggen overblijfselen van de oude kreek
beddingen. Ook de oude loop van de Fivel is nog duidelijk zichtbaar in het 
landschap (zie hierna). 

Het studiegebied is één van de laagste gebieden van de provincie Groningen. 
De dorpslinten liggen in het hoogste deel van het gebied op circa NAP -1 m. 
I Iet veengebied op de overgang van zand naar klei, inclusief een deel van het 
I lunzedal. ligt het laagst (tussen NAP -2.5 m en -3.0 m). Dat deze veengebie
den zo laag zijn komen te liggen, komt met name door het inklinken van het 
veen, veroorzaakt door ontwatering. Het veen is hierdoor lager komen Ie 
liggen dan de niet-veengronden en de niet ontwaterde veengronden. 

De kreken liepen oorspronkelijk door de laagst gelegen delen van het veenge
bied; daarbij werden klei, zavel en in beperkte mate zand afgezet. 
Door de enorme inklinking van het veen, ten opzichte van klei en zavel, zijn 
de kreken hoger komen te liggen dan het omringende veengebied en zijn deze 
nu als zogeheten inversieruggen in het landschap aanwezig. De oude loop van 
de Fivel is niet afgegraven en slechts weinig ontwaterd. Daarom is deze duide
lijk te herkennen aan zijn hoge ligging in het landschap. 
Een aantal diepe punten wordt gevormd door de zandwinplassen. In het stu
diegebied is, naast bodemdaling door inklinking (met name in het verleden), 
sprake van bodemdaling door gaswinning. 
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4.3.1.2 Bodemdaling 

Door de NAM is een studie gedaan naar de verwachte bodemdaling als ge
volg van compactie van de poreuze gesteentelagen waaruit aardolie of-gas 
wordt gewonnen. Daarmee kan een inschatting worden gemaakt van de even
tuele effecten van bodemdaling op bijvoorbeeld de waterhuishouding. Ver
volgens kan worden bezien welke maatregelen getroffen kunnen worden om 
deze effecten te voorkomen dan wel te beperken. 

Onderstaande tekst komt uit het rapport "Bodemdaling door Aardgaswin
ning", Status Rapport 2000 en prognose tot het jaar 2050. Samenvatting Neder
landse Aardolie Maatschappij B. V. (NAM), maart 2000. 

De door gaswinning veroorzaakte bodemdaling manifesteert zich in de vorm 
van een platte, zeer gelijkmatige schotel. Die veroorzaakt een zekere scheef
stand van het maaiveld, die echter dermate gering is (enkele centimeters ver
val per strekkende kilometer) dat er daardoor geen schade aan gebouwen 
ontstaat. Hoewel de gemiddelde bodemdaling boven de gasvelden in de pro
vincie Groningen relatief gering is, is het volume van de schotel zodanig dat 
de waterhuishouding, mede gezien de hoogte van het maaiveld ten opzichte 
van het zeeniveau, wordt verstoord. De bodemdaling die tussen 1964 en 1998 
in het centrum van de schotel boven het gasveld Groningen is opgetreden 
bedraagt 23 centimeter. 

Volgens de huidige inzichten zal de bodemdaling als gevolg van gasproductie 
boven het Groninger gasveld omstreeks het jaar 2050 een waarde tussen 34 
centimeter en 45 centimeter (95% betrouwbaarheidsinterval) op het diepste 
punt bereiken. Een waarde van 38 centimeter wordt het meest waarschijnlijk 
geacht. De gehanteerde onzekerheidsmarge geeft een indruk van het mogelij
ke verschil dat in de toekomst tussen de voorspelde en de werkelijke bodem
daling kan ontslaan als gevolg van de onzekerheden en onnauwkeurigheden 
in de voorde berekeningen essentiële modellen en invoergegevens. 

De contouren van de bodemdaling ten opzichte van het maaiveld zijn weerge
geven op de hinderkaart behorend bij hoofdstuk 13 (zie figuur 13.3). 

4.3.1.3 Milieuhygiënische bodemkwaliteit 
Op basis van huidig landgebruik en bodemtype mag worden verwacht dal de 
bodem veel nutriënten bevat. Deze nutriënten komen in de eerste plaats voor 
in de toplaag van de bodem (teelaardelaag) als gevolg van het agrarisch ge
bruik. Het betreft met name de meststoffen stikstof en fosfaat. Ook de na
tuurlijke ondergrond (klei en veen) is relatief rijk aan nutriënten. 

Er is onderzoek gedaan naar bodemverontreiniging in het studiegebied. Op 
grondgebied van de gemeente Slochteren is een aantal verdachte locaties ge
vonden. Deze staan beschreven in het rapport "Milieu inventarisatie Meer
stad. gemeente Slochteren 2001". Voor het grondgebied van de gemeente 
Groningen is een beperkte inventarisatie gedaan op basis van bestaande gege
vens. Aan de Euvelgunnerweg is een locatie verontreinigd. De mate van de 
verontreiniging is nog niet geheel duidelijk. 

Deze verontreinigde locaties kunnen een belemmering voorde inrichting van 
het plangebied betekenen. Indien inrichting van deze locaties als woongebied, 
recreatieterrein of als meer gewenst is, zal hoogstwaarschijnlijk een bodemsa
nering moeten plaatsvinden. 
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• Een voormalige stortplaats aan de Bieleveldslaan (ten westen van de 
Borgmeren). 

• Een bedrijfsterrein aan de oostkant van de Borgmeren aan de 1 loofdweg, 
de loeatie is verontreinigd met monoehloorbenzeen met waarden van 
tienmaal de interventiewaarde. 

• De hoofdweg in I larkstede, hier is op een bedrijfsterrein verontreiniging 
met olie aangetroffen van driemaal de interventiewaarde (bron: finabo). 

4.3.2 Autonome ontwikkeling 
Het beleid is er op gericht om verontreinigde bodems, indien er sprake is van 
een onaanvaardbare blootstelling of verspreiding, zonder meer tot een accep
tabel niveau te saneren. Verder bestaat de autonome ontwikkeling voor het 
aspect bodem voornamelijk uit ontwikkelingen die het gevolg zijn van het 
landbouwbeleid op een hoger niveau. Het gaat hierbij om het terugdringen 
van het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Tenslotte zal binnen 
het plangebied een beperkte uitbreiding van de bebouwing en bedrijfsterrei
nen plaatsvinden. 

4.3.3 Streefbeelden 
Ten aanzien van het aspect bodem wordt gestreefd naar: 
• het zo min mogelijk verstoren van natuurl i jke bodemprofielen en het behou

den van een zo groot mogelijke variatie aan natuurl i jke bodemprofielen. 
Door de rijks- en provinciale overheid is beleid ontwikkeld ten aanzien 
van het behoud en bescherming van relatief ongestoorde bodemprofielen 
en in de grond optredende (oude) bodemvormende processen. I let behoud 
van natuurlijke bodemprofielen valt samen met het streven naar behoud 
van geologische structuren en is voornamelijk uit oogpunt van weten
schappelijk onderzoek en de ecologie gewenst. 
Door het situeren van bebouwing op hogere zandgronden en bebouwing 
te realiseren in grotere dichtheden kan aan dit streven zo goed mogelijk 
tegemoet worden gekomen. 

• liet verbeteren van de milieuhygiënische bodemkwaliteit. 
Het betreft het verkrijgen van een zo schoon mogelijke bodem. Dit houdt 
in dat in geval van grondverzet de milieuhygiënische bodemkwaliteit moet 
worden verbeterd door verontreinigde grond van een locatie te verwijde
ren en binnen of in de omgeving van het plangebied gecontroleerd te ber
gen. 

• het voorkomen van verspilling van vrijkomende grond. 
Hiertoe dient de hoeveelheid vrijkomende grond zo veel mogelijk te wor
den beperkt, dient te worden gestreefd naar een gesloten grondbalans en 
dient het (her)gebruik van vrijkomende grond binnen het plangebied te 
worden gestimuleerd. 
Dit betekent dat ontgravingen ten behoeve van waterpartijen moeten 
worden beperkt en plaats moeten vinden in gebieden waar nuttige grond
stoffen kunnen worden gewonnen en grondstoffen binnen het plangebied 
kunnen worden gebruikt. 

Opgemerkt wordt dat de streefbeelden onderling strijdig kunnen zijn, doordat 
aan de bodem verschillende functies worden toegekend. 
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4.4 Archeologie 

4.4.1 Huidige situatie 

In het kader van hel opstellen van het Masterplan Meerstad is door de pro
vincie Groningen en de gemeenten Groningen en Slochteren aan RAAP Ar
cheologisch Adviesbureau B.V. opdracht gegeven een inventariserend, arche
ologisch en cultuurhistorisch onderzoek uit te voeren (RAAP, 2001). 
I let onderzoek bestond onder andere uit een zogenaamde quickscan archeo
logie. Het onderzoek heeft 80 vindplaatsen opgeleverd, waarvan 19 stonden 
vermeld in ARCH IS. Overeenkomstig de opdracht van de provincie Gronin
gen en de betrokken gemeenten is gewerkt met vijf steekproefgebieden. 

De 80 vindplaatsen die met de quickscan zijn ontdekt vormen naar verwach
ting slechts het topje van de ijsberg. Er zijn in het plangebied veel meer vind
plaatsen te verwachten. 
Aangezien niet alle archeologische vindplaatsen bekend zijn, is door RAAP 
een archeologische kwaliteitskaart opgesteld waarop is aangegeven waar ar
cheologische resten verwacht kunnen worden en welke kwaliteit deze naar 
verwachting zullen bezitten. 

De archeologische vindplaatsen zijn divers van karakter en stammen uit ver
schillende perioden van de (pre)historie. In het noorden van het plangebied 
zijn diverse wierden bekend. Deze wierden maken deel uit van de meest zuide
lijke zone van wierdebewoning van het Noord-Groningse kleigebied. De 
wierden dateren uit de periode Late Ijzertijd - Romeinse tijd - Middeleeuwen. 

De Scharmer Ae en Slochter Ae gingen als aftakking van de Hunze. in vroe
gere tijden over in de Fivel; deze laatste rivier is in de Middeleeuwen verland. 
Langs deze riviertjes is een aantal vindplaatsen ontdekt uit de Midden en 
Jonge Steentijd. 

Het veengebied in het zuiden en westen van het plangebied is in de Middel
eeuwen in ontginning genomen. De dorpen Middelbert en Engelbert hebben 
kerken die stammen uit de vroege 13c eeuw. De ontginning kan echter al eer
der een aanvang hebben genomen. Dit geldt ook voor de kerspelen Scharmer 
en Harkstede, die kerken hadden uit de l.Veeuw (afgebroken in respectieve
lijk de 19'en 17ceeuw). 

Op de dekzandopduikingen ten zuiden van Harkstede liggen twee steentijd-
vindplaatsen. In het uiterste westen van het plangebied liggen fossiele geulen 
van de Hunze en op de klei in dit gebied zijn bewoningssporen uit de Ijzertijd 
aangetroffen. 

Uit bestudering van oude topografische kaarten blijkt dat er een aantal borg
terreinen voorkomt. De oudste borgen dateren uit de Middeleeuwen. 

Voorgaande leidt tot de volgende conclusie: op de zandgronden zijn vind
plaatsen bekend uit de Steentijd tot en met de Ijzertijd en de Middeleeuwen 
(circa 1100) tot heden. Op de veengronden is sprake van vindplaatsen van de 
Middeleeuwen tot heden. Op de klei zijn vindplaatsen bekend van de Ijzertijd 
tot heden. 

Zie figuur 4.2 Archeologische tijdschaal, figuur 4.3 Quick scan archeologische 
vindplaatsenkaart en figuur 4.4 Archeologische kwaliteitszones. 
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Mede door de conserverende werking ten gevolge van hoge grondwaterstan
den in het klei-/veengebied, is de kwaliteit van het archeologisch erfgoed in 
het klei/veengebied van een hogere waarde dan op de zandruggen. 
I )aarnaast speelt een rol dat bij zandgronden het erfgoed vrijwel aan de op
pervlakte ligt waardoor het, onder meer door bijvoorbeeld ploegen, meer 
verstoord is dan in het klei-/veengebied. 

4.4.2 Autonome ontwikkeling 
Ontwikkelingen die van invloed zijn op de archeologische waarden zijn pro
jecten in het kader van het Strategisch Groenproject Midden-Groningen en 
reeds geplande uitbreidingen van woningbouw, bedrijventerrein en infrastruc
tuur alsmede ontwikkelingen in de landbouw. De woningbouwonlwikkelin-
gen in en rondom I larkstede zijn van invloed op de archeologische waarden. 
Ook de zandwinning bij de Borgmeren kan van invloed zijn op dc/c waarden. 
In de toekomstige planontwikkeling en uitvoering zal aandacht moeten wor
den besteed aan het behoud van archeologische waarden in het kader van het 
Verdrag van Malta, dat in de toekomst zijn beslag zal krijgen in een nieuwe 
Monumentenwet/Wet op de archeologie. 

4.4.3 Streefbeeld 
I let streven met betrekking tot archeologie is gericht op: 
• liet behouden dan wel inpassen van actuele en potentiële archeologische 

vindplaatsen. 
Archeologisch erfgoed bevindt zich voor een groot deel in de vorm van 
materiële overblijfselen in de bodem. De materiële overblijfselen vormen 
een integraal onderdeel van de bodem. 
Ingrepen in de bodem hebben een negatief effect op de in de bodem aan
wezige materiële overblijfselen. De Nederlandse regering heeft daarom be
sloten aan dit onderdeel van ons cultureel erfgoed meer aandacht te 
schenken. Dit heeft geleid tot de ratificering van het Verdrag van Malta en 
het opzetten van nieuwe wetgeving omtrent de archeologie. Beleid van de 
regering omtrent het archeologisch erfgoed is vastgelegd in de nota Belve
dere en voor een deel in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening (formeel 
niet bestaand). 

I let Rijksbeleid betekent voor het plangebied dat waardevolle archeologi
sche gebieden of objecten dienen te worden behouden. Dit heeft betrek
king op zowel de bekende als de onbekende archeologische waartien. Deze 
laatste zullen in eerste instantie dienen te worden gelokaliseerd en ge
waardeerd. Het resultaat is dat er een totaaloverzicht ontstaat van alle ar
cheologische waarden in het gebied. 

Vervolgens dient er een afweging te worden gemaakt of een vindplaats 
dient te worden behouden en beschermd of dat deze wordt gedocumen
teerd door middel van een opgraving. Bescherming van vindplaatsen dient 
plaats te vinden in landschappelijke samenhang. Uitgangspunt hierbij is 
dat de beschermde vindplaatsen als kwalitatieve impuls gebruikt worden 
voor de nieuwe functies die aan de gebieden gegeven worden. Gedacht 
kan worden aan een impuls voorde gebiedsinrichting, mogelijkheden 
voor recreatieve voorzieningen en voorlichting over de locale geschiede
nis. 
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4.5 Landschap 

4.5.1 Huidige situatie 

4.5.1.1 Occupatiegeschiedenis 
Door het vergelijken van de situatie van 1850 (aan de hand van de topografi
sche kaart van 1850) met de huidige situatie, wordt een beeld verkregen van 
de wijze waarop de mens met het bodemgebruik heeft ingespeeld op de abioti-
sche verschillen. 

De vergelijking betreft de periode vanaf 1850 tot heden omdat met name in 
deze periode ontwikkelingen hebben plaatsgevonden die hebben geleid tot de 
huidige ruimtelijke landschappelijke eenheden, die in paragraaf 4.5.1.2 be
schreven worden. 

Bebouwing in 1850 
De meeste bebouwing is gesitueerd op de zandgronden en langs de overgan
gen tussen zand en veen. Op de zandgronden ligt de bebouwing vooral gecon
centreerd: op de Hondsrug liggen Groningen en Haren, op de zandopduiking 
liggen linten met dorpen en buurtschappen zoals Slochleren en Harkstede. 
Daarnaast is ook verspreide bebouwing aanwezig op het /and nabij SI och te
ren. In de kleigebieden komt minder bebouwing voor, deze ligt vooral ver
spreid. In de veengebieden die niet afgegraven zijn, is vrijwel geen bebouwing 
aanwezig. Het gaat hierbij om de overgangszone tussen de zandopduiking en 
hel /eekleigebied, alsmede het Hunzedal. Uitzondering hierop is de bebou
wing die in de overgangszone langs het Slochterdiep ligt en de bebouwing die 
in de overgangszone op de randen van het veen ligt: daar waar het veen over
gaat in klei en nabij de oude kreekbedding van de Fivel. 

De ligging en het patroon van de bebouwing (geconcentreerd, linten of ver
spreid) worden vooral bepaald door de ondergrond. Zie figuur 4.5: Bebou
wing 1850. 

Bebouwing in de huidige situatie 
De bebouwing is sterk toegenomen. Groningen en Haren hebben zich vooral 
uitgebreid op het zand van de Hondsrug; op sommige plaatsen zijn de linten 
die daar lagen verdwenen. De oostelijke wijken van Groningen zijn gebouwd 
in het zeckleigebied en in het Hunzedal. De dorpen zijn uitgebreid met wijkjes 
en de linten op de zandopduiking zijn voller geworden. 
Daarnaast is er veel industrie aanwezig, met name langs het Winschoterdiep 
en bij Groningen. Op de klei is nog met name verspreide bebouwing aanwe
zig, de veengebieden zijn nog onbebouwd. Zie figuur 4.6: Bebouwing in hui
dige situatie. 

Beplanting in 1850 
De meeste beplanting die vooral uit houtwallen en bospercelen bestaat, komt 
voor op de zandgronden. In de veenontginningen en het kleigebied komt 
vrijwel alleen erfbeplanting voor, terwijl in de veengebieden beplanting afwe
zig is. 

Het voorkomen van beplantingen het beplantingspatroon worden vooral 
bepaald door de ondergrond. Zie figuur 4.7: Beplanting 1850. 
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Beplanting in de huidige situatie 
De sterke toename van beplanting is opvallend. Omdat Groningen en Haren 
sterk zijn gegroeid, is ook de beplanting daar sterk toegenomen in de vorm 
van tuinen. De beplanting op de zandopduiking is daarentegen juist afgeno
men. terwijl er in de venige overgangszone tussen klei en zand nabij Gronin
gen veel percelen met bos zijn beplant. 
Deze nieuwe bospercelen zijn productiebossen op landbouwgronden. Daarbij 
is geen rekening gehouden met de bestaande landschaps- en beplantingsstruc
turen. Er wordt nu een groot nieuw element gerealiseerd: natuurgebied Mid
den Groningen. Dit zal grotendeels uit natte natuur bestaan, derhalve zal er 
weinig opgaande beplanting komen. 

Door beplante delen op de zandopduiking te kappen en lagere delen te be
planten is er een zekere vervlakking in het landschap opgetreden: de kenmer
kende verschillen tussen de beplante hogere delen en onbeplante lagere delen 
zijn verdwenen. Zie figuur 4.S: Beplanting in de huidige situatie. 

Wegen in 1850 
De grootste concentratie van wegen ligt op het zand, zowel op de Hondsrug 
als op de zandopduiking. Er zijn relatief veel verharde wegen en de meeste 
wegen zijn met elkaar verbonden. Er is ook een grote concentratie van korte, 
onverharde, doodlopende (landbouw) wegen die aan de linten gekoppeld zijn. 
In de veengebieden (overgangszone. Hunzedal en beekdalen op de Hondsrug) 
liggen zeer weinig wegen. Deze steken vanaf de zandgebieden het veengebied 
in. Veel van de/e wegen zijn onverhard en doodlopend. Vanuit Groningen 
lopen veel verharde doorgaande wegen in de verschillende richtingen, waar 
mogelijk de zandgronden volgend, zoals richting Haren of de zandopduiking 
op (bijv. de Hoofdweg). Vaak worden ook de kanalen gevolgd, zoals langs het 
Slochterdiep. 

De ligging en het patroon van de wegen worden vooral bepaald door de on
dergrond. de nabijheid van de stad Groningen en de aanwezigheid van kana
len. Zie figuur 4.9: Wegen 1850. 

Wegen in de huidige situatie 
Er heeft een sterke toename van wegen plaatsgevonden, met name door de 
uitbreiding van het stedelijk gebied. De hoeveelheid, locatie en vorm van de 
wegen buiten het stedelijke gebied is slechts weinig veranderd. Op het zand 
zijn de onverharde wegen verhard, de hoeveelheid wegen is nauwelijks toege
nomen. De veengebieden blijven relatief slecht ontsloten: veel wegen zijn wel 
verhard, maar nog steeds doodlopend. Opvallend zijn de relatief recente 
grootschalige infrastructurele lijnen, zoals de snelweg A7, die weinig/geen 
relatie hebben met het omringende landschap. 

De ligging en het patroon van de oudere wegen worden vooral bepaald door 
de ondergrond, de nabijheid van de stad Groningen en de aanwezigheid van 
kanalen; de recente infrastructurele lijnen hebben geen of veel minder relatie 
met de landschappelijke ondergrond. Zie figuur 4.10: Wegen in de huidige 
situatie. 

Water en verkaveling in 1850 
Zowel binnen als buiten het plangebied snijdt een aantal grote waterlopen 
door het gebied: het Winschoterdiep, het Damsterdiep en het Slochterdiep 
zijn hier van de grootste. Deze met elkaar verbonden waterlopen vormen de 
boezem van het gebied. 
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De Hunze en restanten van de Fivel zijn goed te herkennen: een deel van de 
Hanze kronkelt nog door het landschap, een restant van de Fivel is nog zicht
baar aan het niet ontgraven stuk veen (weinig sloten/open water). 
Er zijn veel sloten aanwezig, deze sloten laten de maat en vorm van de kavels 
zien: de verkavelingpatronen. In de natte delen ligt een strokenverkaveling: de 
kavels zijn hier zeer smal en lang. 
In het overgangsgebied tussen de zandopduiking en het zeekleigebied is, door 
verkaveling van het veengebied vanaf de linten, een waaiervormige structuur 
ontstaan. 

Op de overgangen tussen de zandopduiking en de veengebieden is veel open 
water aanwezig, dit komt waarschijnlijk door kleinschalige ontvening door de 
bewoners van de linten direct achter hun huizen. 

Zowel de nat/droog verhouding als de maat en vorm van de kavels in het ge
bied wordt bepaald door de ondergrond. Zie figuur 4.11: Water 1850. 

Water en verkaveling in de huidige situatie 
De hoeveelheid sloten is sterk afgenomen vanwege de ruilverkavelingen die 
hebben plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot schaalvergroting van de kavels. 
I lierdoor zijn vooral op de zandgronden (Hondsrug, zandopduiking) nog 
maar enkele sloten aanwezig. Ook in de veengebieden is de hoeveelheid sloten 
afgenomen, hier blijven echter veel sloten nodig voor een goede ontwatering 
van het gebied. In de overgangszone tussen de zandopduiking en het zeeklei
gebied zijn, vergeleken met de overige veengebieden, zeer veel sloten verdwe
nen. In 1870 is het Eemskanaal aangelegd dat nu het Slochterdiep van het 
Damsterdiep scheidt. In het gebied zijn een aantal zandwinplassen en een 
roeibaan gekomen. Zie figuur 4.12: Water in de huidige situatie. 

Door vergroting van de kavels en daarmee de afname van de hoeveelheid 
sloten is een zekere vervlakking opgetreden. De kenmerkende verschillen in 
verkaveling alsmede tussen natte en droge gebieden zijn minder zichtbaar 
geworden. Nieuwe grootschalige lijnen, zoals het Eemskanaal hebben wei
nig/geen relatie met het omringende landschap. 

4.5.1.2 Landschappelijke eenheden 

Door het patroon van bebouwing, beplanting, wegen en waterlopen alsmede 
het landgebruik en de mate van openheid met elkaar te combineren en ver
volgens te projecteren op de bodemkaart. kunnen de volgende landschappe
lijke eenheden worden onderscheiden. 

Ilunzedal 
IV bodem van het llun/edal bestaat ten noorden van het Winschoterdiep 
voornamelijk uit klei. De functies bestaan uit een mengeling van weidebouw. 
akkerbouw, productiebos en industrie. Door het toevoegen van verschillende 
nieuwe functies is de oorspronkelijke landschappelijke structuur moeilijk te 
herkennen. 

Zandopduiking 
De bodem van de Zandopduiking bestaat uit zand, met lokaal overgangssitu
aties naar venige grond. Er is redelijk veel bebouwing en beplanting aanwezig, 
vooral geconcentreerd in de linten. De ruimten tussen de linten zijn veelal 
open van karakter. In deze open ruimten zijn de linten duidelijk beleefbaar. 
Open water is er vooral in de vorm van zandwinplassen, er zijn weinig sloten 
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in dit gebied aanwezig. Het landgebruik is overwegend akkerbouw. De over
gang tussen de zandopduiking en de veenontginningen is niet meer in het 
landschap te herkennen, omdat hier op- en afritten van de autosnelweg A7 
alsmede een aantal kleine bospercelen liggen I )e overgang lussen de Zandop
duiking en de Overgangs/one is geen harde lijn, de landschappelijke eenheden 
lopen hier in elkaar over. 

Overgangszone 
De bodem van de Overgangszone verloopt van veen op zand, via veen, naar 
veen op klei. In dit gebied is relatief weinig bebouwing en beplanting aanwe
zig. Het is een relatief open gebied, de massa-elementen, die aanwezig zijn, 
liggen verspreid. Het gebied is matig ontsloten, met name ten zuiden van het 
Slochterdiep loopt een groot aantal van de wegen dood. Dit gebied heeft gro
te, regelmatig gevormde kavels. Het landgebruik is gevarieerd: weidebouw, 
akkerbouw en delen met natuur. In het westelijk deel van de overgangszone 
liggen een aantal productiebossen en recreatievoorzieningen (recreatiepark, 
roeibaan). Door de toename van massa-elementen is hier geen duidelijke 
landschappelijke structuur. 

Zcekleigebied 
De bodem van het Zcekleigebied bestaat uit klei. In dit zeer open gebied ligt 
verspreid bebouwing met erfbeplanting. De/e massa-elementen liggen als 
eilandjes in de openheid. Dit gebied is redelijk ontsloten. De kavels zijn niet 
/o groot als in de < Jvergangszone, bovendien zijn ze onregelmatiger van vorm. 
De hoofdfunctie van het zcekleigebied is weidebouw. lokaal komt akkerbouw 
voor. 

Veenontginningen 
In de Veenontginningen bestaat de bodem uit zand met dalgrond. De bebou
wing en beplanting is geconcentreerd in linten, daarbuiten is vrijwel geen be
bouwing en beplanting aanwezig. Het is een zeer open, redelijk droog gebied. 
Het landgebruik is vooral akkerbouw en weidebouw. 

Stedelijk gebied 
Het stedelijk gebied bestaat uit de kernen Groningen en Haren, met bijbeho
rende industriegebieden. Deze industriegebieden steken langs het Winscho-
terdiep over een grote oppervlakte het Hunzedal in. De bebouwing tussen het 
Damsterdiep en het Eemskanaal (Ruischerbrug en Ruischerwoud) aan de 
oostkant van 
Groningen, steekt langs het Eemskanaal het Hunzedal en de Overgangszone 
in en begrenst daarmee het Hunzedal. 

4.5.1.3 Ruimtelijke structurerende elementen en bijzondere punten 
Elementen die het landschap ruimtelijk structureren zijn: hoofdinfrastructuur 
van wegen, spoorwegen en water (lopen), bebouwingslinten en de infrastruc
tuur van ecologische elementen. 

Wegen vormen een functionele barrière als de/e slechts op enkele punten te 
passeren zijn. bijvoorbeeld de snelwegen. De meeste wegen vormen, ouulat zij 
vlak in het landschap liggen, geen visuele barrière. De A7 ligt op diverse pun
ten op een talud en komt boven het vlakke landschap uit. 

Een aantal wegen, met name de oudere, volgt de ondergrond, zoals de weg die 
door de linten op de Zandopduiking loopt alsmede de weg die vanuit Gronin
gen zuidwaarts gaat en de I londsrug volgt. Een aantal andere wegen volgt de 
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stedelijke of economische structuren en doorsnijdt de bestaande landschaps
structuren. Voorbeelden hiervan zijn de snelweg (A7) die vanuit Groningen 
richting Hoogezand loopt en het Hunzedal en de Zandopduiking doorsnijdt. 
alsmede (buiten het plangebied) de autoweg en spoorweg langs het Winscho-
terdiep die het Hunzedal doorsnijden. Deze lijnen zijn zelf structurerend ge
worden. 

Ook de waterwegen hebben een belangrijke structurerende werking. Waterlo
pen vormen een functionele barrière omdat deze slechts op een aantal plaat
sen (bruggen) gepasseerd kunnen worden. Een visuele barrière wordt ge
vormd als de waterloop hoger ligt dan het omringende landschap zoals het 
Slochterdiep, of als er opgaande elementen langs de waterlopen aanwezig zijn. 
bijvoorbeeld de bomenrijen langs het Eemskanaal. 

In het gebied komt een aantal bebouwingslinten voor die het landschap in 
sterke mate structureren, de meeste hiervan bevinden zich op de Zandopdui
king. Het grootste deel van het lint van Harkstede - Slochteren en het lint van 
de Borgweg liggen op de Zandopduiking; het lint van Middelbert, Engelbert 
en Westerbroek ligt op de overgang van Zandopduiking naar Hunzedal; het 
lint van Oude Roodehaan ligt in het Hunzedal op een kreekrug. Het lint van 
Noorddijk ligt in het Zeekleigebied en bestaat uit een weg met bebouwing op 
kleine terpen. Het lint tussen Harkstede en Lageland loopt vanaf de Zandop
duiking de Overgangszone in. Dit lint volgt de landschappelijke structuur en 
is een secundaire ontginningsbasis. De delen van de linten Harkstede-
Slochteren en Middelbert - Engelbert - Westerbroek volgen de landschappe
lijke structuur. Ook de infrastructuur die op de Zandopduiking ligt en als 
primaire ontginningsbasis diende volgt de landschappelijke structuur. Het 
stukje lint dat wordt gevormd door de Olgerweg, haaks op het lint Engelbert -
Middelbert - Westerbroek staat, volgt de landschappelijke structuur niet. 

De ecologische elementen die in het gebied aanwezig zijn, liggen in de open 
gebieden in de Overgangszone. het Hunzedal, het Zeekleigebied en in de 
beekdalen van de Hondsrug. Deze elementen hebben een belangrijke ecologi
sche functie, en zijn duidelijk beleefbaar in het landschap. Niet alleen de op
gaande delen zijn zichtbaar, ook de vlakke delen zijn te beleven door hun 
maat en ruigte. De grote ecologische elementen liggen geïsoleerd van het ste
delijk gebied. De meeste ecologische elementen volgen de landschappelijke 
structuur, uitzondering hierop is het meest zuidelijke deel van het natuuront
wikkelingsgebied Midden-Groningen. 

Bijzondere punten zijn punten in het landschap die een bijzondere kwaliteit 
hebben. Deze punten zijn medebepalend voor de sfeer en het karakter van het 
gebied. Een bijzonder punt kan van alles zijn. bijvoorbeeld een gebouw zoals 
een oude boerderij of kerk, een brug zoals de IJzeren Klap, een gehucht zoals 
Woudbloem, etc. 

4.5.1.4 Landschappelijke structuur 
Door de verschillende onderdelen waaruit het landschap is opgebouwd met 
elkaar te combineren ontstaat een interpretatiekaart van het landschap. Deze 
onderdelen zijn: de landschappelijke eenheden, de structurerende elementen 
en de bijzondere punten. De landschappelijke structuur wordt gevormd door 
do combinatie van landschappelijke eenheden en structurerende elementen. 
Zie figuur 4.13: Landschappelijke structuur. 
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Het Hunzedal wordt doorsneden door infrastructuur: door de bundel water -
weg - spoor (Winschoterdiep) en door de snelweg (A7). Het Hunzedal wordt 
in het noorden begrensd dooreen waardevol ecologisch gebied: het slibdepot. 
Op de overgang tussen het Hunzedal en de Zandopduiking ligt het lint Kngel-
bert - Middelbert - Westerbroek. 
Op de Zandopduiking ligt een aantal linten. Deze volgen de richting van de 
Zandopduiking. I)c Zandopduiking wordt doorsneden door de snelweg (A7). 

Hierdoor wordt het lint Engelbert-Middelbert - Westerbroek in tweeën ge
knipt. De bijzondere punten zijn met name in de linten te vinden. De over
gang tussen de Zandopduiking en de Overgangszone is een geleidelijke over
gang, hier zijn geen structurerende elementen en bijzondere punten aanwezig. 
De Overgangszone wordt doorsneden door het Slochterdiep en door het lint 
Harkstede-Lageland. Het punt waar deze structurerende elementen bij elkaar 
komen is een bijzonder punt. Het grootste ecologische element (natuuront
wikkelingsgebied Midden-Groningen) ligt tegen de Zandopduiking aan. 

4.5.2 Autonome ontwikkeling 
Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het landschap zijn de reeds 
geplande uitbreiding van woningbouw bij I Iarkstede, de aanleg van nieuwe 
bedrijventerreinen en infrastructuur, inclusief de aanleg van de Sontbrug en 
de Berlagebrug. alsmede eventuele veranderingen in de landbouw. De ge
plande woningbouw bij Harkstede is beperkt van omvangen zal slechts lo
kaal het landschapsbeeld doen veranderen. De aanleg van nieuwe bedrijven
terreinen beperkt zicht tot het westelijk deel van het plangebied, tegen de 
stadsrand aan. Ook de aanleg van nieuwe infrastructuur beperkt zich tot de 
stadsrand (Euvelgunnetracé) en zal nauwelijks enige invloed hebben op het 
overgrote deel van het plangebied. Hetzelfde geldt voor de aanleg van de 
Sontbrug over het Winschoterdiep en de Berlagebrug over het Eemskanaal. 
Wat betreft de landbouw zijn geen grote veranderingen te verwachten. Wel is 
het mogelijk dat plaatselijk percelen landbouwgrond worden omgevormd lot 
productiebos of natuurgebied, zoals ook in het verleden op diverse plaatsen is 
gebeurd. Samenvattend kan worden gesteld dat de autonome ontwikkeling de 
huidige landschapsstructuur, zoals hiervoor beschreven, nauwelijks zal beïn
vloeden. 

4.5.3 Streefbeelden landschap 
In het Provinciaal Omgevingsplan (POP) Groningen wordt met betrekking 
tot het omgevingsbeleid de volgende hoofddoelstelling gehanteerd: 

"Voldoende werkgelegenheid en een voor de mens en natuur leejhaar (Innungen 
niet behouden versterking van de kwaliteiten van de fysieke omgeving, waarbij 
toekomstige generaties voldoende mogelijkheden houden om zieh te ontplooien 
/duurzame ontwikkeling) " 

Vertaald naar het plangebied leidt dit tot de in paragraaf 3.2 aangegeven 
ontwerpvisie, die als overkoepelend streefbeeld kan worden beschouwd voor 
de invulling van het plangebied, te weten: 

"Hel bereiken van een stapsgewijze transformatie van hel huidige, overwegend 
agrarische landschap tot een gezond functionerend, multifunctioneel landschap. " 

Een landschap wordt als gezond beschouwd wanneer er sprake is van een 
duurzame ontwikkeling van het gebied, die voorziet in de behoefte van de 
huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijk-
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heden om ook in hun behoefte te voorzien, in gevaar te brengen (ontleend aan 
Commissie Brundtland. 1987). Dit houdt in dat de invloed van gebruiksfunc
ties op de kwaliteit van het milieu zodanig dient te zijn dat sprake is van een 
duurzame instandhouding en ontwikkeling van het fysieke (productie)milieu 
als natuurlijke hulpbron en dat recht wordt gedaan aan de intrinsieke waar
den van planten, dieren en ecosystemen. 

Voor het realiseren van een gezond, multifunctioneel landschap zal door 
middel van landschapsbouw met grote, nieuwe ingrepen de structuur van het 
bestaande landschap worden veranderd. 
Hierbij worden de elementen en structuren van het bestaande landschap 
(landschappelijke onderlegger), die reeds krachtig en belangrijk zijn of thans 
te zwak, versterkt. Zo ontstaat een nieuwe ruimtelijke structuur (structure
rend raamwerk) die houvast biedt voor de lange termijn voor alle veranderin
gen die fase na fase gewenst zijn. 

Het POP Groningen geeft aan dat bij alle ontwikkelingen en ingrepen die in 
een gebied plaatsvinden het streekeigen karakter van een gebied als vertrek
punt moet dienen. Uitgangspunten daarbij zijn: 
• De historisch gegroeide ruimtelijke inrichting die de basis vormt voor 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen; 
• De diversiteit aan landschapstypen die zoveel mogelijk in stand moet 

worden gehouden. 

Op grond van voorgaande worden met betrekking tot het landschap de vol
gende streefbeelden geformuleerd: 
• herkenbaar houden dan wel visueel versterken van de ontstaanswijze van het 

landschap. 
Het gebied is landschappelijk waardevol omdat aan de verschijningsvorm 
van het landschap de ontstaansgeschiedenis van het gebied nog goed is te 
herkennen. Het gaat hierbij met name om de herkenbaarheid van de func
tionele en visuele samenhang tussen karakteristieke elementen en patro
nen met de ondergrond. Wanneer er sprake is van een duidelijk verband 
tussen ligging, vorm en functie van een element/patroon met de onder
grond. dan kan de mens daaraan een verhaal aflezen. Zo verwijzen bij
voorbeeld de dekzandruggen. waarop in de periode van veenontginning 
de bebouwingslinten zijn ontstaan, naar de periode van zandafzetting. 
Het radiale slotenpatroon is te herleiden tot de periode van veenaf/.etting. 
De getijdenperiode heeft duidelijke sporen nagelaten in de vorm van in
versieruggen en op de kleigronden vormen wierden markante punten in 
het landschap. 

• herkenbaar houden dan wel visueel versterken van de historisch gegroeide 
visueel-ruimtelijke karakteristiek. 
De visueel-ruimtelijke karakteristiek (identiteit) van het landschap wordt 
bepaald door die kenmerkende (a)biotische en culturele eigenschappen 
waardoor het plangebied zich van andere gebieden onderscheidt. 
In Meerstad wordt de identiteit van het landschap in belangrijke mate be
paald door het naast elkaar voorkomen van verschillende landschappelijk 
eenheden alsmede door de kenmerkende, structuurbepalende elementen 
en patronen, zoals de bebouwingslinten. 

• herkenbaar houden, inpassen dan wel visueel versterken van de kenmerken
de, structuurbepalende elementen en patronen. 
Zoals hiervoor aangegeven bepalen de kenmerkende, structuurbepalende 
elementen en patronen in belangrijke mate de visueel-ruimtelijke karakte-
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ristiek van het plangebied. Om deze reden is het van groot belang dat met 
de nieuwe, grootschalige ingrepen op de aanwezigheid van deze elementen 
wordt ingespeeld, zodanig dat zij duidelijk in de nieuwe situatie herken
baar blijven. 

Opgemerkt wordt dat de elementen en patronen die als landschappelijk waar
devol worden beschouwd omdat deze verwijzen naar de ontstaanswijze van 
het landschap, om dezelfde reden veelal ook vanuit oogpunt van geomorlblo-
gie en cultuurhistorie als waardevol worden aangemerkt. 

I lei/elfde geldt voorde visueel-ruimtelijke karakteristiek die ook in belang
rijke mate wordt bepaald door geomorfologisch en cultuurhistorisch waarde
volle elementen en patronen. Dit houdt in dat de elementen en patronen, die 
vanuit landschappelijk oogpunt waardevol worden geacht, vooreen belang
rijk deel overeenkomen met de geomorfologische en cultuurhistorische waar
den van het plangebied (zie voor beschrijving paragraaf 4.2 en 4.6). 

4.6 Cultuurhistorie 

4.6.1 Huidige situatie 
Voor cultuurhistorie en archeologie is een onderzoek gedaan door bureau 
RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V. (2001). Dit onderzoek bestaat uit 
een verkennend archeologisch onderzoek (een quick-scan) en een inventarisa
tie van overige, zichtbare cultuurhistorische elementen. Op basis daarvan is 
door RAAP voor 6 onderscheiden gebieden de specifieke waarde aangegeven 
en een streefbeeld opgesteld. Zie figuur 4.14: Quick scan cultuurhistorische 
kaart. 

( 'ultuurhistorisclic waarden 
De geregistreerde cultuurhistorisch waardevolle objecten betreffen voor het 
grootste deel gebouwen (woonhuizen en boerderijen) uit de periode 1920-
l%0. Het gaat voornamelijk om de bouwstijlen van de Amsterdamse School 
en de Delftse School, maar prominente voorbeelden uit deze stijlperioden zijn 
niet aanwezig. Wel waardevol zijn de complexen (groeperingen) van bouw
werken in deze stijlen. Het betreft biereen complex van woningen en bedrijfs
gebouwen in Harkstede langs het voormalige Woltjerspoor en een complex in 
de dorpskern van Engelbert, eveneens langs het voormalige Woltjerspoor. 
Een derde complex ligt in Middelbert, vlak langs de oude kerspelgrens met 
Engelbert, het gaat hier om bejaardenwoningen en een Groene-kruisgebouw. 

Behalve de kerken van Engelbert, Middelbert en Harkstede zijn er geen ge
bouwen in het plangebied aanwezig uit de periode vóór 1800. 

4.7 Historische objecten 
Binnen het gebied bevindt zich een aantal historische gebouwde objecten. De 
belangrijkste zijn: 
• de monumentale boerderijen (in Oldambster boerderijtype) langs de ont

ginningsassen: 
• de klapbrug over het Slochterdiep; 
• de zwaaikom bij Harkstede (te herstellen); 
• het gemaal Woudbloem (met een groot hoogteverschil tussen beide pei

len); 
• het restant van de Woldjerspoordijk bij Engelbert; 
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• op de dekzandruggen heeft ecu aantal middeleeuwse borgen gestaan, deze 
zijn niet gespaard gebleven. 

Naast karakteristieke bebouwing komt heren der ook karakteristieke beplan
ting voor in het plangebied. Het gaat dan met name om erven die vanwege de 
aanwezigheid van oude beplantingen karakteristieke aanleg behoud verdie
nen. Vooral in en om Middelbert is de beplanting op de samenhangende erven 
en rondom kerk en kerkhof karakteristiek en behoudenswaardig. 

In het plangebied liggen enkele oude en schaars voorkomende kavelstructu
ren, zoals de onregelmatige blokverkaveling ten noorden van het Slochter-
diep, ontstaan in de Vroege Middeleeuwen, en de opstrekkende verkaveling 
die samenhangt met middeleeuwse veenontginningen rondom Middelbert en 
Engelbert. Ook de Hoofdweg door de dorpen Scharnier. Harkstede, Engel-
bert en Middelbert dateert uit de Middeleeuwen en is een waardevol en karak
teristiek landschapselement. Als waardevol wordt aangeduid de radiale veen-
ontginningsverkaveling ten noorden van Harkstede. De oude kerkpaden tus
sen Ruischerbrug, Middelbert en Euvelgunne en tussen Engelbert en Rode
haan zijn deels nog in tact. Een zeer oude weg is tevens de Olderweg daterend 
uit de Middeleeuwen. 

De Borgsloot is een waardevol landschapselement waarvan delen van het 
dijklichaam nog in tact zijn. Het Slochterdiep is een waardevolle gegraven 
watergang uit de zeventiende eeuw, die nog de oorspronkelijke uitstraling 
heeft behouden. 

Naar aanleiding van het onderzoek van RAAP zijn door de provincie en de 
gemeente Groningen enkele belangrijke gebieden onderscheiden: 
• Middelbert en omgeving: waardevolle verkaveling en bebouwing met ge

deeltelijke waardevolle erfbeplanting, hoge ensemble waarde. 
• Lint Scharnier - Harkstede: duidelijk herkenbaar lint en waardevolle ver

kaveling, hoge ensemble waarde. 
• Zone Eemskanaal zuidzijde - ten noorden van Slochterdiep: op waar

neembare wierden waardevolle bebouwing. 
• Woudbloem en omgeving: waardevolle bebouwing en structuur. 

4.7.1 Autonome ontwikkeling 
Er zijn geen ontwikkelingen te verwachten die de bestaande cultuurhistori
sche en historische waarden in negatieve zin ernstig zullen beïnvloeden. Het 
beleidsvoornemen is er juist op gericht om bestaande waarden zo veel moge
lijk te behouden en deze in te passen in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
(nota Belvedère). 

4.7.2 Streefbeeld 
In overeenstemming met de nota Belvedère is het streven gericht op: 
• het herkenbaar houden, inpassen dan wel visueel versterken van cultuurhis

torisch waardevolle elementen en patronen. 
Zoals onder het aspect landschap aangegeven is er een grote overlap tus
sen de geomorfologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden 
in het plangebied. De geomorfologie, het landschap en de cultuurhistorie 
in het gebied zijn nauw met elkaar verweven. Deze relatie moet in de toe
komst behouden blijven. Dit betekent niet dat het landschap zodanig ge
conserveerd moet worden dat er geen speelruimte meer is voor het project 
Meerstad. Integendeel, het landschap dient juist allerlei interessante kan-
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sen te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe woonvormen door hel 
landschap te gebruiken als onderlegger en inspiratiebron. 
Met de nieuwe ontwikkelingen moet worden aangesloten bij de fysische 
(gcomorfologie, bodem en water), ruimtelijke en cultuurhistorische waar
den. 
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5 Streefbeelden water 

5.1 Algemeen 

5.1.1 Achtergrondinformatie 
In de richtlijnen staat aangegeven dat het watersysteem van Meerstad al in dit 
strategische stadium van de planvorming een gedetailleerde analyse vraagt. 
De resultaten van deze analyse zullen randvoorwaarden en eisen stellen aan 
het verdere ontwerpproces, want schoon en helder water vormt een belangrij
ke voorwaarde voor het slagen van dit project. 

Voor de analyse van het watersysteem is gebruik gemaakt van onderstaande 
informatie: 
1. Quickscan waterhuishouding (Iwaco); Afgerond in 2000 (vooronderzoek 

Meerstad). 
2. Onderzoek inventarisatie water Mcerstad (Nelen&Schuurmans/ Bureau 

Alle Hosper); afgerond in juli 2001. 
3. Onderzoek benedenloop Hunze (Iwaco); afgerond in september 20017? 
4. Onderzoek watersysteem Meerstad (Nclen&Schuurmans/ Ouboter/ Bu

reau Alle Hosper); afgerond in november 2001. 
5. Powerpointpresentatie "Nadere analyse watersysteem Meerstad*' (Royal 

Haskoning); concept juni 2002. 
6. Notitie "Globale geohydrologische berekeningen Meerstad" (Royal Has

koning); concept augustus 2002. 
7. Stroomgebiedsvisie Groningen en Noord-Drenthe. conceptvoorstel 

Stuurgroep Water 2000+, 30 september 2002. 

De informatie uit de rapporten onder ad 1 en ad 2 zijn gebruikt als input voor 
het rapport onder ad 4. Op basis van de resultaten van het onderzoek, ver
woord in het rapport onder ad 4 zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd. 
Aan Royal Haskoning is opdracht gegeven om het blauw-groene raamwerk 
in integraal perspectief te plaatsen, met andere woorden om na te gaan of de 
aspecten waterkwaliteit, bergingen toekomstige meerpeilen (waterkwantiteit) 
voldoende in samenhang zijn bekeken. 

In een powerpointpresentatie (zie onder ad 5) zijn aanvullende maatregelen 
voor het watersysteem van Meerstad verwoord, om het voorgestelde water
systeem te optimaliseren. Daarna zijn door Royal Haskoning globale geohy
drologische modelberekeningen uitgevoerd met betrekking tot de waterhuis
houdkundige effecten van de alternatieven die in het MER worden onder
zocht (zie ad 6). Zie voor beschrijving alternatieven hoofdstuk 11. 

Voor dit MER is voornamelijk gebruik gemaakt van de rapporten onder ad 4 
tot en met ad 6. Tekstdelen, figuren en tabellen voor dit MER zijn overgeno
men uit die rapportages. Benadrukt wordt dat de resultaten van de onder ad 5 
en ad 6 genoemde rapporten nog in concept zijn. 
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5.1.2 Aanvullende opmerkingen met betrekking tot de gebruikte informatie 
Na het uitbrengen van de in paragraaf 5.1.1. genoemde informatie zijn in hel 
blauw-groene raamwerk nog wijzigingen doorgevoerd. Hieronder slaan Ier 
verduidelijking enkele aanvullende opmerkingen. 

Ad 4 Onderzoek watersysteem Meerstad 
Met betrekking tot de waterkwaliteit is gekozen voor een analyse op basis van 
alleen de fosfaatbelasting, omdat verwacht wordt dat: 
• fosfaat de limiterende factor zal zijn, of zal worden; 
• een systeem dat stikstof gelimiteerd is, is veel slechter beheersbaar; 
• er normlijnen bestaan voor fosfaat. (Op basis van deze normlijncn kun

nen bedreigingen op het watersysteem worden ingeschat); 
• er geen normlijnen bestaan voor stikstof. (Het is onduidelijk bij welke 

stikstofbelasting een helder systeem zal ontstaan). Er bestaan heldere wa
tersystemen met een hoge stikstofbelasting. 

Na het uitbrengen van het rapport "Onderzoek watersysteem Meerstad" (Ne-
len&Schuurmans/Ouboter/Bureau Alle Hosper) zijn aanvullende maatregelen 
voorgesteld en berekeningen uitgevoerd vermeld onder ad 5 en ad 6. De wa
ter-en stoffenbalansen in het rapport "Onderzoek watersysteem Meerstad" 
zijn daardoor niet geheel actueel. 

Ad 6 Notitie "Aanvullende genhydrologische berekeningen" 
Ten behoeve van deze MER zijn de hydrologische effecten van de 
verschillende scenario's bepaald met behulp van een grondwatermodel. In de 
notitie "Aanvullende geohydrologische berekeningen" worden de effecten 
kort besproken. Gezien de tijdsdruk van het project Meerstad is een aantal 
aannames gedaan en zijn er onvolledigheden ontstaan die in een later stadium 
aangepast dienen te worden, A> /i|ii bijvoorbeeld aannames gedaan ten 
aanzien van drooglegging, drainageweerstand en nuttige neerslag. De/c 
aannames zijn sterk bepalend voor de optredende effecten van de 
verschillende alternatieven. 

De gehanteerde drooglegging in de studie voor de landbouw is vrij beperkt in 
vergelijking met de bestaande drooglegging van het gebied. In de huidige 
situatie is er voor de bestaande landbouw sprake van een drooglegging van 
bijna 1,5 m. Voor de landbouw, zoals die in het kader van de ontwikkeling 
van Meerstad wordt voorgestaan, is de gewenste drooglegging nog niet 
duidelijk. Door deze aanname treden relatief grote effecten op ter plaatse van 
de landbouw. 

Verder is in de berekeningen nog geen rekening gehouden met het opsplitsen 
van alternatief 5 in 5a en 5b (zie hoofdstuk Fout! Verwijzingsbron niet 
gevonden.), alsmede met de hogere streefpeilen ten oosten van het plangebied 
na het realiseren van grootschalige natuurontwikkeling in Midden-
Groningen. 

Genoemde notitie moet worden gezien als een tussentijds document dat vol
staat ter ondersteuning van de effectbeschrijving ten behoeve van dit MER. 
De resultaten van de berekeningen zijn te gebruiken als richtinggevend. 
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5.2 Huidige situatie 

5.2.1 Oppervlaktewater 
Het plangebied is onderdeel van de Duurswoldboezem. Het gebied wordt 
bemalen door twee gemalen die afwateren naar de Duurswoldboezem. Aan de 
westzijde gebeurt dit via gemaal De Borg naar de Borgsloot en aan de noord
zijde via gemaal Woudbloem op de Scharmer Ae. De Duurswoldboezem loost 
overtollig water op zee bij Delfzijl via een boezemgemaal. 
In de polders is sprake van een grote ontwateringsdiepte (circa 1,5 m). I Iet 
polderpeil varieert tussen NAP -3,65 m en NAP -1,80 m. 
Het Duurswoldboezempeil ligt op NAP -1,12 m. In een natte situatie kan de 
waterstand in het bovenstroomse deel van de boezem met circa 0,30 m stijgen. 
De noordzijde van het plangebied wordt begrensd door het Eemskanaal dat 
onderdeel vormt van de Femskanaal-Dollardboezem met een streefpeil van 
NAP +0,57 m. 

In droge perioden kan er water worden ingelaten. Inlaten van water gebeurt 
vanuit de hoger gelegen Eemskanaalboezem naar de Duurswoldboezem en 
van daaruit naarde bemalingsgebieden in het plangebied. Bij onvoldoende 
aanvoer uit de omliggende gebieden wordt de Eemskanaal-Dollardboezem 
(EKDB) gevoed met IJsselmeerwater via Friesland en het van Starkenborgh-
kanaal. De inlaat van water voor Groningen vanuit Friesland wordt geregeld 
bij Gaarkeuken en is gelimiteerd tot 25 m /sec. Het gemaal bij Dorkwerd 
zorgt voor de aanvoer richting de Eemskanaal - Dollardboezem. Via een 
soort verdeelsleutel kan elk gebied in Groningen gebruik maken van het aan
gevoerde water. 

De watergangen die voor de scheepvaart van belang zijn in het Meerstad stu
diegebied zijn het Winsehoterdiep en het Eemskanaal (beide getypeerd als 
watersnelwegen, bedoeld voor goederenvervoer over water), alsmede het 
Damsterdiep en Slochterdiep (beide getypeerd als landelijke B-weg, rustige 
vaarwegen in het buitengebied met weinig scheepsbewegingen). De laatste 
twee waterwegen worden heden tevens gebruikt als recreatieve vaarroutes. 
Langs hel Winsehoterdiep is een aantal watergebonden bedrijventerreinen 
aanwezig. 

5.2.2 Geohydrologie 

Bodem 
De diepe bodem bestaat tot op een diepte van circa 200 m -mv voornamelijk 
uit zand. In het midden van het plangebied komen, voor zover bekend, geen 
aaneengesloten, slecht doorlatende lagen voor. De westzijde van het plange
bied ligt in het oerstroomdal van de Hunze. Hier komt op een diepte van circa 
10-20 m -mv Eemklei voor. De Eemklei is over het algemeen vrij zandig en 
heefteen beperkte hydraulische weerstand (100-1.000 dagen). In het noorde
lijk deel van het gebied komt nagenoeg ondoorlatende potklei voor. De be
grenzing van de potkleiverbreiding ligt net ten zuiden van het Slochterdiep. 

De ondiepe bodem in het plangebied wordt gevormd dooreen deklaag van 
holocene klei- en veenafzettingen. De deklaag heeft een beperkte dikte en is 
deels afwezig. 

2 Typologie van de waterwegen, bron: Watergang, structuurschets voor openbaar vaarwater, 
gemeente Groningen. 
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Diepe grondwatersysteem 
Door de lage ligging van het plangebied ten opzichte van de omgeving 
stroomt grondwater naar het gebied toe. Het gebied vormt als het ware het 
grondwaterputje van de provincie Groningen, waar twee grondwatersystemen 
tegen elkaar aan botsen. Vanuit het zuiden stroomt zoet grondwater vanaf de 
I londsrug en de Veenkoloniën toe. Vanuit het noorden stroomt zout grond
water vanaf de Eems toe. Het toestromende water kwelt in het gebied op. 
Uit het berekende diepe isohypsenpatroon (bron: Notitie "Globale geohydro-
logische berekeningen Meerstad") is tevens af te leiden dat de stijghoogtes 
zich ter plaatse van Meerstad op het diepste punt bevinden. De stijghoogte 
bedraagt op hel diepste punt NAP -2,80 m. 

Zie figuur 5.1: Diepe stijghoogte in de huidige situatie 

Ondiepe grondwatersysteem 
In het relatief laaggelegen studiegebied is over het algemeen sprake van een 
grote ontwateringsdiepte (circa 1,5 m). Het waterbeheer is hier afgestemd op 
agrarisch gebruik waarbij voldoende aanvoer van water en een snelle en effi
ciënte afwatering (droge voeten) gegarandeerd worden. In het gebied komen 
echter ook nattere gedeelten voor waarvoor weer andere normen gelden. De 
grondwatertrappen in het gebied variëren tussen de I en de VII. 

Zie figuur 5.2: Grondwaterstand in de huidige situatie 

Uit de figuur met kwel en infiltratie (zie figuur 5.3 Kwel/infiltratie huidige 
situatie) is af te leiden dat in het gebied in de huidige situatie op sommige 
plaatsen sprake is van kwel (bron: Notitie "Globale geohydrologische bere
keningen Meerstad"). De berekende kwelintensiteiten vallen in de ordegroot
te van 0-1 mm/dag en zijn daarmee beperkt. Ter plaatse van de Borgmeren 
wordt een hogere kwelintensiteit berekend van meer dan 2 mm/dag. Ten 
zuidoosten van het gebied is sprake van infiltratie door de relatief hoge op
pervlaktewaterpeilen. 

In figuur 5.4 is een uitsnede van het plangebied weergegeven. 

5.2.3 Waterkwali tei t 

Waterkwaliteit oppervlaktewater 
De waterkwaliteit in de EKDB is matig. Ter plaatse van het meetpunt bij 
Ruischerbrug worden de volgende waarden gemeten: 
Tot. fosfaat: 0,24 mg P/l (gern); Tot. fosfaat: 0,64 mg P/l (max); NO,: 1.81 mg 
N/l; C1-: 66 mg/l. 
Het water bevat fosfaatconcentraties die het maximaal toelaatbaar risiconi
veau (MTR) overschrijden, dat wil zeggen fosfaatconcentraties hoger dan 
0,15 mgP/1 tot maximaal 0,43 mgP/1. De Chlorideconcentratie in de Eemska-
naalboezem bedraagt gemiddeld circa 150 mg/l. 

De waterkwaliteit in de Duurswoldboezem is matig. Ter plaatse van het 
meetpunt in het Slochterdiep worden de volgende waarden gemeten: 
Tot. fosfaat: 0.19 mg P/l (gern); Tot. fosfaat: 0,39 mg P/l (max); NO,: 3,7 mg 
N/l; C1-: 298 mg/l; IJzer: 2,0 mg/l. 
Het water bevat nutriëntengehalten die het maximaal toelaatbaar risiconiveau 
(MTR) overschrijden, dat wil zeggen fosfaatconcentraties hoger dan 
0,15 mgP/1 tot maximaal 0,39 mgP/1 en stikstofconcentraties hoger dan 
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2.2 mgN/1. De Chlorideconcentratie in de Duurswoldboezem bedraagt ge
middeld circa 300 mg/l. 

De waterkwaliteit in de polder is matig. Het water bevat nutriëntengehalten 
die het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) overschreden, dat wil zeg
gen Ibsfaatconcentraties hoger dan 0.15 mgP/1 tot maximaal 0.4 mgP/1 en 
stikstofconcentraties hoger clan 2.2 mgN/1 tot maximaal 8 mgN/l. Exacte 
waarden zijn niet bekend. 

De Eemskanaal-Dollardboezem (EKDB) bevat meer fosfaat, maar minder 
stikstof dan de Duurswoldboezem. 

Aangezien het plangebied onderdeel is van de Duurswoldboezem wordt in 
dc/c MER bij waterinlaat richting de polders in het studiegebied uitgegaan 
van de kwaliteit van de Duurswoldboe/em: een fosfaatgehalte van 0,19 mgP/1 
en een bovenwaarde van 0.39 mgP/1. 
In het studiegebied liggen in de polders enkele recreatiepiassen (Borgmeren). 
Opvallend in deze plassen is dat de waterkwaliteit redelijk goed is. Dit komt 
waarschijnlijk doordat deze plassen geïsoleerd zijn en worden gevoed door 
neerslagwater en kwelwater en niet door boezem- en polderwater (bron: ge
meente Slochteren). 

Waterkwaliteit grondwater 
In de huidige situatie is binnen het studiegebied sprake van lokale kwel. De 
kwaliteit van het kwelwater varieert in samenstelling. Over het algemeen is het 
kwelwater zoet en van matige kwaliteit. Plaatselijk (in de polder Dricbond. 
ten westen van Middelbert en bij de polder Lageland) komt zoute kwel voor. 
In de bestudeerde meetpunten, aan de rand van het studiegebied, worden 
hoge nutriëntengehallen aangetroffen. In overleg met het waterschap is het 
fosfaatgehalte van de kwel binnen het plangebied ingeschat op gemiddeld 
0,2 mgP/1. De bovenwaarde is ingeschat op 0.35 mgP/1 . 

5.3 Autonome ontwikkeling 

De autonome ontwikkeling voor het aspect water bestaat voornamelijk uil 
ontwikkelingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen in het landbouwbeleid 
op een hoger niveau. Met gaat hierbij om het terugdringen van het gebruik 
van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Als gevolg van aanscherping van de 
eisen ten aanzien van de bemesting in de landbouw, zal de waterkwaliteit van 
oppervlakte- en grondwater in agrarische gebieden in de toekomst kunnen 
verbeteren. De uitloging van fosfaten en in mindere mate stikstofverbindin
gen zal echter nog vele tientallen jaren de kwaliteit van het oppervlaktewater 
beïnvloeden. Bij verbetering van de waterkwaliteit aan het oppervlak, die 
volgens doelstellingen verwacht mag worden, zal verbetering van de kwaliteit 
van het grondwater veel langzamer op gang komen, gezien de trage verversing 
van het systeem. 
In verband met grootschalige natuurontwikkeling (Strategisch Groenproject 
Midden Groningen) worden de streefpeilen verhoogd. Grofweg betekent de 
peilverhoging dat in een strook (enkele honderden meters) aan de westzijde 
van het natuurontwikkelingsgebied een verhoging van de grondwaterstand op 
treedt. 
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5.4 Verwachte bodemdaling 
De verwachte bodemdaling is afgeleid uit een studie uitgevoerd door de NAM 
(/ie aspect bodem, paragraaf 4.3.1.2). Het streefpeil op de Eemskanaal-
Dollardboezem wordt aangepast aan de gemiddelde bodemdaling van de stad 
Groningen. Het streefpeil is enige tijd geleden verlaagd van NAP +0.62 m 
naar NAP +0,57 m. Later zal er een verder peilaanpassing komen tot 
NAP+0,45 m. 

5.5 Streefbeelden 

5.5.1 Algemeen 
In deze paragraaf worden de streefbeelden voor de verschillende functies van 
het water beschreven. Voor het onderdeel water beperken de streefbeelden 
zich tot het watersysteem van Meerstad met het meer als belangrijkste drager 
(dit in relatie tot het systeem van de Duurswoldboezem en Eemskanaal- en 
Dollardboezem). 

Het streefbeeld is een lange termijn doelstelling, dat de gewenste eindsituatie 
van de ontwikkeling van het watersysteem van Meerstad beschrijft. Omdat de 
aanlegfase van het watersysteem cruciaal is voor het wel dan niet halen van de 
streefbeelden wordt tevens globaal ingegaan op enkele aspecten van de fase
ringen. 

Er is gezocht naar reëel haalbare streefbeelden, uitgaande van de kenmerken 
van het watersysteem en rekening houdend met de toegekende functies en 
bijbehorende normdoelstellingen. 

5.5.2 Streefbeelden watersysteem 
Het streven is gericht op het realiseren van: 
• i-in duurzaam functionerend watersysteem in samenhang met de bodemge

steldheid. 
I let watersysteem heeft de veerkracht van een natuurlijk systeem, reke
ning houdend met klimaatsverandering en zeespiegelrijzing . Er wordt zo 
zuinig mogelijk omgegaan met energie. Het watersysteem van Meerstad 
moet op zichzelf kunnen staan, maar tegelijk passen binnen het grotere 
stroomgebied. 

I let water is als een duidelijk systeem te herkennen en is robuust. 
Veerkrachtig en robuust betekenen vooral dat het systeem zelf "klappen" 
kan opvangen, zonder grote extra inspanningen door menselijk en/of me
chanisch ingrijpen. Het watersysteem mag niet. als gevolg van bijvoor
beeld lange droge en natte perioden of vanwege toevoer van water met 
hoge concentraties fosfaat, voor langere tijd ontwricht zijn. Voor het ver
krijgen van de nodige veerkracht en robuustheid behoren zogenaamde 
vangnetten tot de mogelijkheid. (Wat onder deze vangnetten wordt ver
staan wordt in paragraaf 8.2.5 beschreven). 

Het watersysteem geeft structuur aan de laag dynamische functies. Voor 
de ontwikkeling van Meerstad dienen de watersystemen en de daarbijbe
horende ecologische structuren en landschappelijke eenheden de basis te 
vormen. 
Het watersysteem voorkomt wateroverlast richting de omgeving. De vei
ligheid staat voorop. 

• een watersysteem met een voldoende waterkwaliteit. 
Oppervlaktewater en grondwater dienen van hoge kwaliteit te zijn. I let 
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water is helder en is duidelijk geen "groene soep". I Iet watersysteem heeft 
voldoende doorzicht (circa 0,80m) en geeft voldoende ruimte voor de 
ontwikkeling van oever- en waterplanten. Verversing van het water be
hoort tot de mogelijkheid, zodat algen minder kans hebben om zich te 
ontwikkelen. Het circulatiewater kan bijvoorbeeld uit het meer worden 
ontrokken en ook weer op het meer worden geloosd. In stedelijk gebied is 
zuivering van grijs water en regenwater van daken en wegen een uitgangs
punt, evenals het bergen en infiltreren van regenwater. Bij voorkeur be
staat de meerbodem uit een nutriëntarme (zandige) bodem in verband met 
nalevering vanuit de bodem. De externe belasting van nutriënten wordt 
zoveel mogelijk beperkt. Bijvoorbeeld, door het instellen van een relatief 
hoog meerpeil wordt invloed van zout grondwater (omhoog komen zout 
grondwater door veranderingen in grondwaterstromingen) tot een mini
mum beperkt. Een kwantitatieve beschrijving van de waterkwaliteitsdoel
stelling wordt gegeven in paragraaf 8.3.2: Toetsingscriteria. 

• een multifunctioneel watersysteem 
Het watersysteem is maximaal afgestemd op de toekomstige functies bin
nen Meerstad. Voor de inwoners van Meerstad is het water een belangrij
ke rccreatiemogelijkheid. In tijden van wateroverlast kan het watersys
teem deels als noodberging worden gebruikt, 

Vanwege de verschillende functies (en de waterkwaliteit) is het belangrijk 
dat het meer uit diepere (zandwinputten en vaargeulen), middeldiepe 
(overgrote deel) en ondiepere gedeelten (oeverzones) bestaat. 
Voor de vaarrecreatie ontstaat een meer met voldoende vaardiepte en op
pervlak met een verbinding richting de Duurswoldboezem en de Eemska-
naal- Dollardboezem. Voor de natuur ontstaat een meer met een vol
doende oppervlak aan ondiep water om de onderwatervegetatie te laten 
ontwikkelen. Een zekere peilfluctuatie is mogelijk om de aanvoer van ge
biedsvreemd water zoveel mogelijke te beperken en waterberging mogelijk 
te maken. 
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6 Streefbeelden ecologie 

6.1 Algemeen 
De tekst van deze paragraaf komt uit het rapport: "Ecologische opgave Meer-
stad. belangrijkste keuzen en uitgangspunten". Werkgroep ecologie Meerstad. 
december 2001. 

6.2 Huidige situatie 

6.2.1 Huidige natuurwaarden binnen de EHS 
Bij het Slochterdiep (Vossenbuig) en het Rijpmakanaal (Rijpma) is knul 
bouwgrond omgevormd tot waterrijke natuurgebieden. Deze gebieden heb
ben zich inmiddels ontwikkeld tot omithologisch waardevolle moerassen en 
bossen en zijn daarom opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstruc
tuur (PEHS). De PEHS is een robuust stelsel van natuurgebieden (kerngebie
den). die onderling verbonden zijn (of worden) door verbindingszones. 

Bovengenoemde gebieden liggen nog geïsoleerd ten opzichte van de belang
rijke kerngebieden direct buiten het Mecrstad-gebied: 
• het grootschalige natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen (circa 

1700 ha) rondom één van de drie zijtakken van de bovenloop van de Fivel 
en het Schildmeer. Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van afwisse
lend gebied met open water, verlandingsmoeras, riet- en zeggenmoeras. 
ruigten, grasland en broekbos. Verdroging speelt het gebied parten. Mo
menteel wordt het kwalitatief goede surpluswater van Borgmeren via het 
landbouwgebied en de Slochter en Scharnier Ae naar het Schildmeer ge
leid. Door het grote aandeel grondwater in het Borgmeerwater kunnen de 
aanwezige kwelafhankelijke graslandvegetaties in Midden-Groningen be
houden blijven; 

• het lommerrijke Westerbroek met in omithologisch opzicht belangrijke 
voedselrijke plassen omgeven door moerasvegetatie en bos; 

• het Z.uidlaarder- en Foxholstermeer met een open veenweidegebied in het 
dal van de Hunze. Dit gebied is zowel omithologisch (weidevogels en win
tergasten) als vegetatiekundig (slootvegetaties en schrale gras- en rietlan
den) waardevol. 

Er is nog geen ecologische verbinding gerealiseerd tussen deze kerngebieden. 
In de nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur" (Ministerie van 
Landbouw, Natuurbehoud en Visserij, 2000), is in hetzelfde gebied een ro
buuste verbindingszone geprojecteerd. Een eventuele verbinding heeft grote 
barrières te overbruggen: de snelweg A7, het Winschoterdicp en de spoorlijn 
Groningen-Winschoten. 

In de figuren 6.1: Vegetatiekaart 1977, 6.2: Toponiemenkaart vegetatie 
(1996), 6.3: Ornithologische kaart 1977 en 6.4: Omithologische kwetsbare 
gebieden (1996), zijn respectievelijk de vegetatieve en ornithologische waar
den aangegeven. 
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6.2.2 Huidige natuurwaarden buiten de EHS 
Ook buiten de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur zijn natuurwaarden 
aanwezig: 
• De Middelberterplas ten oosten van de stad. Deze voormalige zandwin-

plas met flauwe zandige oevers herbergt hoge aquatische natuurwaarden 
dankzij het schone kwelwateren vrijwaring van menselijke verstoring 
(niet toegankelijk). 

• De voormalige zandwinplas bij Scharmer, de Scharmerplas (oostelijke 
Borgmeer), heeft vooral een recreatieve functie. De oevers zijn interessant 
voor vogels en libellen. De waterkwaliteit is hier minder dan die van de 
Middelberterplas vanwege de verbinding met landbouwwater. 

• De zandafgraving bij Harkstede, de Harkstederplas (westelijke Borg
meer), heeft een secundaire natuurfunctie vanwege de goede waterkwali
teit. Een deel van de oever is gereserveerd voor natuurontwikkeling. De 
plas kan zich op termijn deels ontwikkelen voor natuurontwikkeling 
naast de huidige recreatieve- en woonfunctie. Momentcel broedt hier een 
Bijeneter. Het is zeer uitzonderlijk dat deze warmieminnende exoot van 
duinen en zandafgravingen in Nederland tot broeden komt. 

• De drie voormalige slibdepots langs het Eemskanaal: slibdepot langs 
Driebondsweg, Veldzicht en Blokum. Met name Veldzicht is ornitholo-
gisch zeer belangrijk door de aanwezigheid van de enige broedpopulatie 
van Aalscholvers in de provincie Groningen. Daarnaast zijn hier broe
dende Dodaars en een Havik gesignaleerd. 

• De benedenloop van de Hunze. De beek is recent hersteld langs de Euvel-
gunnerweg bij het bedrijventerrein Driebond. Zodra deze watergang weer 
een doorgaande verbinding krijgt naar het Zuidlaardermeer, en eventueel 
naar de Fivel, zal de aquatische waarde toenemen. De oorspronkelijke 
verbinding met het Reitdiep is moeilijk te realiseren. 

• De op grote schaal aanwezige populierenbossen in de westelijke helft van 
het gebied. De natuurwaarde van deze productiebossen is relatief laag 
door de geringe leeftijd en geringe variatie in de vegetatiestructuur. Daar
naast horen deze bossen hier van nature niet thuis. Toch past hier wel een 
boslandschap, zij het van een ander en soortenrijker type. Qua referentie
beeld kan worden verwezen naar het nabijgelegen natuurgebied Wester
broek met de daar aanwezige elzen- en berkenbroek bossen. 

• I let zeer open landbouwgebied ten noorden van Harkstede is niet bijzon
der rijk aan weidevogels. Een positieve uitzondering vormt het gebied ten 
westen van Rijpma. 

Opgemerkt wordt dat in de vervolgfasen van de planvorming, na dit MER, 
nader zal worden geïnventariseerd welke soorten flora en vegetatie in het 
plangebied voorkomen die vallen onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen en/of 
de Rode Lijst (zie paragraaf 12.7, beoordeling ecologie). 

6.3 Autonome ontwikkeling 
De autonome ontwikkelingen binnen de landbouw leiden in het algemeen tot 
een achteruitgang van de natuurwaarden. Op de lange termijn is het beleid 
echter gericht op een reductie van het gebruik van meststoffen en bestrij
dingsmiddelen. Dit heeft mogelijk in de toekomst een positief effect op de 
natuurwaarden in het plangebied. Binnen een tijdsbestek van enkele jaren valt 
dit echter nog niet te verwachten. 
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Daarnaast valt bij de toename van de automobiliteit, door bevolkingsgroei en 
groei van de bedrijvigheid, te verwachten dat dit een negatieve invloed heeft 
op de bestaande natuurwaarden. Met name zal de verstoringen versnippering 
toenemen. 

Aan de oostrand van het plangebied Meerstad wordt een ecologische verbin-
dingszonc ontwikkeld, waardoor naar verwachting gunstige omstandigheden 
kunnen ontstaan voor Hora en fauna. 
Aan de westrand van het plangebied Meerstad bestaan plannen om de Hun-
ze-zone op te waarderen in ecologisch opzicht. De ecologische zone wordt 
hier ingepast in de bedrijvenzone die er ontwikkeld wordt. 
Het natuurontwikkelingsgebied Midden Groningen kan in de toekomst van 
invloed zijn op de hydrologische en daarmee op de ecologische- situatie in het 
plangebied. 

In figuur 6.5 zijn de natuurdoeltypen aangegeven. 

6.4 Ecologische streefbeelden 

6.4.1 Algemeen 

De ontwikkeling van een nieuwe, waterrijke en ruim opgezette stad ten oosten 
van Groningen biedt direct en indirect kansen voor ecologie en landschap. 
Voor de streefbeelden zijn de volgende uitgangspunten van het project Meer
stad conform de intentieovereenkomst, relevant: 
• aanleg van 500 ha groen in het kader van de subsidieregeling "Groen In 

en Om de Stad" (GIOS); 
• aanleg van 500 ha Ideologische I loofdstructuur (EHS) als robuuste ver

bindingszone; 
• aanleg van een groot meer van minimaal 650 ha; 
• realisatie van een optimale overgang tussen de nieuwe stad en het natuur

ontwikkelingsgebied Midden-Groningen (kerngebied EHS). 

Ook het Provinciale Omgevingsplan (POP) biedt diverse aanknopingspunten: 
• realisatie van ecologische verbindingszones tussen bestaande natuurge

bieden binnen de provinciale EHS (Midden-Groningen met Vossen-
burg/Rijpma en Westerbroek/Zuidlaardermeergebied); 

• herstel van het natuurlijke karakter van de Hunze inclusief het bijbeho
rende landschap. 

Ecologisch gezien heeft hel realiseren van een robuuste en samenhangende 
groenstructuur de hoogste prioriteit. De genoemde robuuste verbindingszone 
maakt deel uit van de "Natte As"(LNV-nota, "Natuur voor mensen, mensen 
voor natuur") die internationaal waardevolle laagveenmoerassen met elkaar 
moet verbinden. In het Meerstadgebied gaat het primair om het verbinden 
van de benedenloop van de Hunze en het Zuidlaardermeergebied met het 
natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen. 

De huidige ecologische verbindingszones in de EHS zijn afgestemd voor één 
soort of soortgroep. Om de biodiversiteit binnen de EHS beter te garanderen 
heeft LNV de robuuste verbinding geïntroduceerd. Deze verbinding is be
doeld voor alle soorten van het betreffende ecosysteem. In het project Meer
stad wordt er van uitgegaan dat er een brede zone nodig is voor de ontwikke
ling van een aaneengesloten leefgebied. 
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Deze zone richt zich dus niet alleen op doelsoorten. maar op complete ecosys
temen. 

De inrichting moet met name een bijdrage leveren aan het realiseren van sta
biele milieuomstandigheden in de bestaande EHS. die nodig zijn voor soorten 
die zich niet of nauwelijks verplaatsen. De robuuste verbinding in Meerstad 
moet zodanig worden gepositioneerd dat Midden-Groningen wordt versterkt 
en vice versa. 

Belangrijk is dat de robuuste verbindingen niet alleen een ecologische functie 
hebben, maar ook een bijdrage moet gaan leveren aan versterking van de 
landschappelijke identiteit, cultuurhistorie, meer natuur bij de stad, duur
zaam waterbeheer en betere recreatiemogelijkheden. Provincie Groningen wil 
de extra hectares vooral gebruiken voor slimme functiecombinaties en het 
oplossen van bestaande knelpunten in de EHS en de ecologische verbindings
zones. 

Het ecologisch streefbeeld omvat een aantal aandachtspunten gericht op: 
• natuur- en groengebieden; 
• ecologische verbindingszones; 
• toekomstig meer; 
• watersysteem. 

6.4.2 Streefbeelden inrichting natuur- en groengebieden. 
Onderstaande tekst komt eveneens uit het rapport: "Ecologische opgave 
Meer stad". 

Ten aanzien van de inrichting van natuur- en groengebieden moet worden 
gestreefd naar: 
• zorgvuldig inpassen van de huidige natuurgebieden. 

De bestaande natuurgebieden, met uitzondering van de populierenbossen, 
zijn voldoende waardevol voor duurzaam behoud. Deze gebieden zijn van 
belang als refugium bij het bevolken van nieuwe natuurgebieden met plan
ten-en diersoorten; 

• realisatie van een nat natuurgebied aan de oostrand van het Meerstadge-
bicd, tegen het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen aan. 
Het natte natuurgebied maakt onderdeel uit van de robuuste verbinding 
tussen Midden-Groningen en het Zuidlaardermeergebied. Evenals bij 
Midden-Groningen is het streven gericht op de ontwikkeling van 
elementen van veenoermoeras: afwisseling van verlandingsmilieus. 
moeras, struweel, broekbos en grazige vegetaties met doorgaande 
waterverbinding. 
Ten aanzien van de fauna geldt streefmodel 'otter' voor de verspreiding en 
leefomstandigheden van onder meer de otter, vissen, amfibieën en 
ringslangen; 

• GlOS-groen grotendeels aanwenden voor de ontwikkeling van een groene 
lliinzezone. Het accent ligt op het herstel van het natuurlijke karakter van 
de Hun/doop en het versterken van het kleinschalige parklandschap. 
De Hunzezone is van groot belang als 'groene vinger' van en naar de stad. 
Daarnaast leent deze zone zich goed als natuurlijke afronding van de 
huidige stad Groningen en de toekomstige bebouwing van Meerstad. Het 
is wenselijk om de oude beekloop en de ecologische functie te herstellen: 

• eventueel verlies van EHS-gebieden dient gecompenseerd te worden binnen 
of buiten het Meerstad-gebied. 
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Het heeft de voorkeur om eventuele compensatie te doen plaatsvinden 
door het reservaat Wesierbroek ie versterken teneinde de toekomstige ro
buuste verbindingszone tussen Midden-(ironingen en het Zuidlaarder-
meer (nog) meer body te geven; 

• het is wenselijk om vormen van landbouw te combineren met een natuur- en 
recreatiefunctie. Hierbij kan worden gedacht aan extensievere vormen van 
(stads)landbouw ten behoeve van weidevogels en soortenrijke slootkanten 
en watervegetaties. 

6.4.3 Streefbeelden ecologische verbindingszones 
Het streven met belrekking tot het realiseren van ecologische verbindingszo
nes is als volgt (zie figuur 6.6: Ecologische verbindingen): 
• hij de inrichting van groenstructuren/natuurgebieden in Meerstad ((ilOS en 

El IS) streven naar een samenhangend ecologisch netwerk in het landelijk en 
stedelijk gebied, waarbij de huidige en toekomstige natuurgebieden met el
kaar in verbinding komen te staan. 
Versnippering van leefgebieden van dieren en planten is één van de be
langrijkste oorzaken voor de afname van de biodiversiteit. De overle
vingskans voor soorten wordt groter naarmate het totale oppervlakte 
leefgebied toeneemt. Dil kan door middel van hel verbinden van oude en 
nieuwe natuurgebieden. De inrichting is hierbij primair afgestemd op de 
toekomstige gebruikers (dieren en planten); 

• realisatie van een robuuste verbindingszone van circa 500 m breed tussen 
Midden-Groningen en het Zuidlaardermeergehied via VVesterbroek, voor 
zover dit binnen de reikwijdte van het Meerstad-project ligt. Het gaat hierbij 
om een moerassige verbinding, waarbij hel Hun/e- en Fivelsysleem hydrolo
gisch gezien gescheiden blijft. 
De 500 ha EHS is primair bedoeld voor het realiseren van een robuuste 
verbindingszone tussen Midden-Groningen/Schildmeer en hel Zuidlaar-
dermeergebied via Westerbroek. Tevens dient deze voor het versterken 
van het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen; 

• realisatie van een stedelijke moerassige verbindingszone van I lun/e, langs 
zuidrand meeroever (kwclzone) en aansluitend op Midden-Groningen. 
De groene Hunzezone kan worden gekoppeld aan de rietoevers van het 
toekomstige meer en het natte natuurgebied aan de oostrand van Meer
stad. De moerassige verbinding die hierdoor ontstaat heeft een duidelijke 
ecologische meerwaarde voor het stedelijke en landelijke groene netwerk. 
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6.4.4 Ecologische streefbeelden meer 

Het streven met betrekking tot het te realiseren meer is: 
• ontwikkeling van (matig) vocdsclrijke water- en verlandingsvegetaties in het 

toekomstige meer. 
Gezien de landschapsecologische positie van Meerstad (ligging op de 
overgang van benedenloop beekdal-laagveengebied-kleigebieden) ligt 
voor het toekomstige meeren andere te realiseren waterplassen (bijvoor
beeld geïsoleerde petgalen) voorde hand te kiezen voorde ontwikkeling 
van (matig) voedselrijke water- en verlandingsvegetaties, die hier van na
ture thuis horen; 

• het meer krijgt bij voorkeur een bedekking van 10 tot 40 % aan waterplan
ten. 
Het voorkomen van een voldoend areaal aan waterplanten (ordegrootte 
10-40%) in het meer is. afgezien van de natuurwaarde van de gemeenschap 
zelf, van belang om tot een helder meer met een goede waterkwaliteit te 
komen. Dit is belangrijk voor beleving/recreatie van het meer en dus de 
woonfunctie van Meerstad; 

• het is wenselijk om het meer ten noorden van het Sloehterdiep door te laten 
lopen, zodat zich aan de noordkant van het meer een natuurlijke oever kan 
ontwikkelen. 
De rechte oever langs het Sloehterdiep is ecologisch gezien oninteressant. 
Het heeft de voorkeur om het meer aan de noordkant door te laten lopen 
zodat hier een gevarieerde natuurlijke oever ontstaat met allerlei milieu
gradiënten. Het huidige Sloehterdiep hoeft hierbij niet te verdwijnen als er 
enkele onderbrekingen gemaakt worden. 

Ecologische streefbeelden watersysteem 
Het streven met betrekking tot het watersysteem is gericht op: 
• instellen van een tussenhoezempeil van minimaal -1,5 m NAP met peilfluc-

tuaties in het natte natuurgebied aan de oostrand van Meerstad. De water
kwaliteit dient hier dezelfde (goede) kwaliteit te krijgen als het meer. 
Het instellen van een tussenhoezempeil van minimaal NAP -1,5 m heeft de 
sterke voorkeur, omdat dit de grootste variatie oplevert aan gradiëntmili
eus en dus aan natte natuurdoeltypen. Een tussenhoezempeil geeft tot op 
zekere hoogte de mogelijkheid van peilvariatie en draagt zo bij aan een 
goede waterkwaliteit en dus aan de ontwikkelingsmogelijkheden voor na
tuur in en rondom het meer. De keuze voor een plas-drassituatie biedt 
ook buiten het zomerseizoen interessante mogelijkheden voor vogels om 
te fourageren en te pleisteren; 

• het versterken van het natuurontwikkelingsgebied Midden-CJroningen 
(kerngebied EHS) door het gebied uit te breiden op de overgang naar Meer
stad in het oostelijke deel van het plangebied. 
De robuuste verbindingszone kan onder meer dienen voor het versterken 
van de functievervulling van het natuurontwikkelingsgebied Midden-
Groningen. 
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7 Blauw-groen raamwerk 

7.1 Algemeen 
Ten behoeve van de planvorming rond Mcerstad is ervoor gekozen een zoge
naamd blauw-groen raamwerk te maken. Dit raamwerk is bedoeld als onder
deel van het structurerend raamwerk voor Meerstad en vormt het kader 
waarbinnen de ontwikkeling van Meerstad als woon- en leefgebied, met daar
in centraal gelegen een meer, zal plaatsvinden. 

In het blauw-groene raamwerk zijn op grond van analyse keuzen gemaakt 
met betrekking tot alle relevante water- en natuuraspecten, zoals die vanuit de 
programma-opgave zijn benoemd. 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de gevolgde werkwijze ten aanzien van de 
totstandkoming van het blauw-groene raamwerk, de analyse van blauw
groene aspecten en een toelichting op de inhoudelijke uitwerking. 

7.2 Hoofdlijn blauw-groen raamwerk 
De in paragraaf 3.4.2 aangegeven drie grote landschappelijke ingrepen ten 
behoeve van het realiseren/ontwikkelen van het blauw-groene raamwerk, 
dienen in samenhang met de bestaande waarden van hel landschap, bodem
type, hoogteliggingen waterhuishouding te worden gepositioneerd. De be
noeming en beargumentering van de bestaande waarden in het huidige land
schap is uiteengezet in hoofdstuk 4. 

I )e beslaande landschappelijke onderlegger vormt de basis voor nieuwe in
grepen in het landschap. Zie figuur 3.1: Positioneren planonderdelen Meer
stad. 

Uitgangspunt daarbij is de kansen te benutten om met de nieuwe ontwikke
lingen de landschappelijke structuur te verbeteren. 

In figuur 7.1: Aandachtspunten landschap, zijn de gebiedsdelen weergegeven 
waaraan in het Masterplan bijzondere aandacht wordt besteed. Enerzijds zijn 
dit gebieden waar de landschappelijke structuur niet meer duidelijk is te her
kennen. In de figuur zijn dit de gearceerde gebieden. De toekomstige ontwik
kelingen in het landschap bieden, met name in deze gebiedsdelen, kansen om 
de landschappelijke structuur te verbeteren. 

Daarnaast zijn er gebiedsdelen te onderscheiden die kansen bieden door het 
benutten van structurerende elementen die elkaar versterken. Dit zijn de in 
figuur 7.2: Kansen landschap, groen omcirkelde gebieden. 

7.3 Benoembare elementen van het blauw-groene raamwerk 
De hoofdlijn van het blauw-groene raamwerk bestaat uit een aantal relatief 
grote zoekarealen. Een zoekareaal is een gebied waarbinnen de positionering 
van het desbetreffende programma-onderdeel van het blauw-groene raam
werk nog nader moet worden gepreciseerd. 
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Zo is het zoekareaal voor het meer bijvoorbeeld circa 1400 ha groot terwijl er 
naar een grootte van 650 ha wordt gezocht. Zoekgebieden worden voor ver
schillende functies gebruikt. Dus waar blauw voor water is aangegeven kan 
voor andere programma onderdelen als woningbouw, ecologie of recreatie 
ook gezocht worden in overlappende zoekarealen. De weergegeven zoekarea
len zijn derhalve geen afbeelding van de uiteindelijke invulling. 

De hoofdlijn van de drie grote landschappelijke ingrepen bestaat uit de vol
gende elementen (zie figuur 7.3: Elementen blauw-groen raamwerk): 

1. Zoekgebied voor (centraal deel van) het meer 
Positionering komt voort uit: 
• de laagste ligging van de bestaande bodem (zie figuur 7.4: Maaiveldhoog

te); 
• ile beste plek voor realisering van een aaneengesloten watermaat met zo 

min mogelijk ingrepen in de bodem en de landschapsstructuur; 
• geografisch (niet per definitie ook hydrologisch) gezien aansluiting aan de 

Duurswoldboezem en Eemskanaal- en Dollardboezem. 

2. Kwclzone 
Positionering komt voort uit: 
• de overgang tussen laag (het centrale deel van het meer) en hoog (de 
• zandopduikingen, waar de lintenstructuur uit voort is gekomen); 
• de ideale plek om kwelwater als gevolg van druk van de massa van het 

meer op te vangen. 

3. Natte natuur/zuiveringszone 
Positionering komt voort uit: 
• de ruimte tussen de positie van het centrale deel van het meer en de locatie 

van het natuurgebied Midden-Groningen, direct ten oosten van het plan
gebied van Meerstad; 

• aansluiting op open water; 
• bufferingswaarden voor het "veenoermoeras landschap" van natuurge

bied Midden-Groningen; 
• verbreden van de functie van de natuur rond het Rijpmakanaal. 

4. Zoekgebied robuuste verbindingszone voor "Natte As" ecologische 
hoofdstructuur, naast landbouw functie. 

Positionering van dit zoekgebied van circa 500 ha komt voort uit: 
• de functionele verbinding die tussen Midden-Groningen (ten oosten van 

het plangebied) en Gorecht (ten zuiden van het Winschoterdiep, buiten 
het plangebied) gerealiseerd moet worden; 

• versterking van het zuidelijke, drogere en kwetsbaardere, deel van Mid
den-Groningen; 

• de aansluiting en overlap met het element natte natuur/zuiveringszone 
binnen Meerstad. 

5. Verbindingszone als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur 
Positionering komt voort uit: 
• de potentie om met minimale middelen de bestaande ecologische stapste

nen van oevers van de Borgmeren en natuurreservaat Westerbroek met 
elkaar te verbinden; 
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• de kans om de stapstenen tot verbindingszone tussen Midden-Groningen, 
via de robuuste verbindingszone in Meerstad richting Gorecht te maken. 
(Een deel van de verbinding valt buiten het plangebied.) 

6. Verbindinys/one als onderdeel van de kwclzone 
Positionering komt voort uit: 
• de natuurlijke ecologische waarden die zullen ontstaan in de kwelzone, op 

de gradiënten tussen hoog/droog en laag/nat en met de kwaliteit van rela
tief schoon, afgezonderd, kwelwater; 

• de aansluiting op de natte natuur/zuiveringszone, en de robuuste verbin
dingszone richting het 'Hunzedal* (voormalig stroomgebied van de Hunze 
dicht bij de stad). 

7. Verbindingszone als onderdeel van de I liin/c/one 
Positionering komt voort uit: 
• het verschil in bodemsoort als gevolg van het (voormalig) stroomgebied 

van de Hunzeloop; 
• de kans om het verschil in landschapstype (stroomdal in zeek leigebied) 

ervaarbaar te maken door functioneel onderscheid ten opzichte van de 
omgeving (zandopduikingen met de linten en veengronden); 

• fijnmazige stedelijke ecologische systemen te verbinden met enerzijds de 
verbindingszones in de kwelzone, natte natuur/zuiveringszone en de ro
buuste verbinding en anderzijds te laten aansluiten richting het Gorecht-
gebied (deel van de verbinding valt buiten het plangebied). 

Bovenstaande zeven elementen vormen tezamen de hoofdlijn in het blauw
groene raamwerk. Deze hoofdlijn is de basis voor het gehele structurerende 
raamwerk en bepaalt in eerste instantie hoe het gehele plangebied van Meer
stad zich zal ontwikkelen. Alle andere programma-onderdelen zijn onderge
schikt aan dit raamwerk, of moeten op zijn minst het functioneren van dit 
systeem niet belemmeren. 

7.4 Basiselementen en optionele elementen blauw raamwerk 
Het 'blauwe' deel van het blauw-groene raamwerk (watersysteem) bestaat uit 
een aantal basiselementen en een aantal optionele elementen (zie figuur 7.5: 
Basis- en optionele elementen water). 

Er is onderscheid gemaakt in basiselementen en optionele elementen. De ba
siselementen komen in alle alternatieven terug, de optionele elementen ver
schillen per alternatief. Deze opties geven de bandbreedte aan waarbinnen 
gezocht kan worden naar elementen voor het blauw-groene raamwerk. De 
basiselementen maken in elk geval deel uit van het blauw-groene raamwerk, 
de opties zijn mogelijke uitbreidingen. Dat betekent dat er voor gekozen kan 
worden om één of meerdere opties, afhankelijk van de gewenste inrichting 
dan wel functioneren van het blauw-groene raamwerk, te betrekken. 

Basiselementen water 
• Meer ten zuiden van het Slochterdiep. 
• Kwelsloot tussen hel meer en de bebouwing aan de Hoofdweg (het lint 

Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochteren). 
• Water in de IIunzezone. 

In alle te ontwikkelen alternatieven voor Meerstad vormen deze elementen de 
basis. Zie figuur 7.6: Basiselementen water. 
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Optionele elementen water 
• Meer ten noorden van het Slochterdiep. 
• Zoekgebied meer in het centrum van Meerstad. 
• Meer tot aan de I lamweg óf een kwelsloot/kwelzone tussen meer en 

Hamweg. 
• Kwelsloot ten oosten van de Hamweg. 
• Waterverbinding tussen het meer en de Middelberterplas in de Hunzezo-

ne. 
• Waterverbindingen tussen het meer en de Hunzezone. 
• Schoon water kanaal. 
• Kanaal ten behoeve van de inlaat van noodwaterberging. 

De optionele elementen zullen niet altijd in dezelfde samenstelling worden 
gebruikt in de op te stellen alternatieven en varianten. De optionele onderde
len zijn afzonderlijke eenheden. Echter, voor alle onderdelen in het raamwerk 
geldt dat ze nooit op zichzelf staan. Wanneer een optioneel element wordt 
toegevoegd aan het basisraamwerk dan verandert hierdoor het functioneren 
van het hele raamwerk. Zie figuur 7.7 Optionele elementen water. 

Voor een toelichting op de elementen van het raamwerk water wordt verwe
zen naar bijlage 5, paragraaf B5.1 achterin dit rapport. 

7.5 Basiselementen en optionele elementen groen raamwerk 
Het 'groene* deel van het blauw-groene raamwerk (GlOS/natuurgebieden) 
bestaat eveneens uit een aantal basiselementen en een aantal optionele ele
menten (zie figuur 7.X: Basis - en optionele elementen groen inclusief bestaan
de populierenbossen). 

Basiselementen groen 
• Ecologische Hoofdstructuur. 
• Kwelzone tussen het meer en de bebouwing aan de Hoofdweg (het lint 

Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochteren). 
• Groen in Hunzezone. 
In alle te ontwikkelen alternatieven voor Meerstad vormen deze elementen de 
basis. Zie figuur 7.9: Basiselementen groen/natuur. 

Optionele elementen groen/natuur 
• Versterken ecologie in deelgebied Woudbloem; 
• Kwelzone ten westen van de Hamweg en/of; 
• Kwelzone en / of zuivcringszone ten oosten van de Hamweg. 

De optionele elementen worden niet altijd in dezelfde samenstelling gebruikt 
bij de verschillende modellen. De optionele onderdelen zijn afzonderlijke een
heden. Echter, voor alle onderdelen in het raamwerk geldt dat ze nooit op 
zichzelf staan. Wanneer een optioneel element wordt toegevoegd aan het ba-
sisraamwerk dan verandert dat het functioneren van het hele raamwerk. Zie 
figuur 7.10: Optionele elementen groen/natuur. 

Voor een toelichting op de elementen van het raamwerk groen/natuur wordt 
verwezen naar bijlage 5, paragraaf B5.2 achterin dit rapport. 
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7.6 Gevolgde werkwi jze - het proces 

Aanvankelijk hebben zowel de werkgroep Water als de werkgroep Ecologie 
zich beziggehouden met het blauw-groene raamwerk. Vanuit beide werk
groepen zijn de uitgangspunten/streefbeelden ten aanzien van hel watersys
teem en natuur, als uitwerking van de opgave, nader gedefinieerd 
Vervolgens zijn onderzoeksvragen nader uitgewerkt, zijn belangrijk geachte 
kennisleemten benoemd en is nader onderzoek opgezet. Op het gebied van 
water betrof dit onder meer een analyse van de waterbalans en stoffenbalans 
ten behoeve van de vraag of een meer met een voldoende goede waterkwaliteit 
zou kunnen worden aangelegd (Neelen & Schuurmans, met medewerking van 
M. Ouboter). 

Ten aanzien van natuur is met behulp van bureau A read is ecu uitgangspun
tennotitie geschreven. Door Waterschap I lunze & Aa's is een analyse met 
behulp van de waterkansenkaart gemaakt om te kijken waar, gezien de lig
ging van Meerstad in een landschapsecologische context en gezien de abioti-
sche ondergrond, de beste mogelijkheden zouden zijn voor realisering van het 
meer en de ecologische verbindingszone. 

Dit laatste element kan worden beschouwd als een landschapsecologische 
analyse van het systeem, zij het dat de nadruk vooral lag op de potenties voor 
natuur geredeneerd vanuit de abiotische ondergrond. Actuele vegetatiegege-
vens (verspreidingspalronen plantensoorten, vegetaties) waren/zijn voor een 
hydro-ecologische analyse onvoldoende voor handen. 

Op grond van deze gegevens en de landschapsanalyse van bureau Alle Hosper 
zijn in een workshop eind november 2001 de contouren van het blauw-groene 
raamwerk nader uitgewerkt en op kaart gezet. Dit heeft geleid tot een eerste 
versie van het raamwerk en verwoord in: "de hoofdlijnen van hel blauwgroene 
raamwerk - onderdeel van hel strut luierend raamwerk Maslerplan Meerslad 
Groningen; bureau Alle Hosper-fehruari 2002". 

(iezien de samenhang tussen blauw en groen in Meerstad zijn begin 2002 de 
werkgroepen Water en Ecologie samengevoegd tot een zogenaamde blauw
groene werkgroep, met Waterschap Hunze & Aa's als trekker. Geconstateerd 
werd dat op een aantal punten het blauw-groene raamwerk nog onvoldoende 
integraal van karakter was: 
• het waterelement had onvoldoende aandacht gekregen en was nog onvol

doende integraal benaderd: de samenhang lussen waterkwaliteit, hel Ie 
kiezen peilverloop in het meer en de wijze van berging, was nog niet aan
gebracht; 

• de analyse van het blauw-groene raamwerk (bureau Alle Hosper) had nog 
te veel een landschappelijke basis en te weinig een landschapsecologische 
grondslag; 

• er bleven vragen over de ligging van de robuuste, ecologische verbin
dingszone (zoekgebied) in het deelgebied Woudbloem. mede in relatie tot 
de functie landbouw; 

• er was nog geheel geen inzicht in mogelijke effecten van waterhuishoud
kundige ingrepen. 

Op grond van deze aandachtspunten zijn de volgende acties uitgevoerd: 
• er is een integratieslag gemaakt ten aanzien van het watersysteem (Royal 

Haskoning. 2002); deze integratieslag is uiteengezet in hoofdstuk 8; 
• er is een nadere analyse gemaakt ten aanzien van de problematiek rond 

landbouw en natuur rondom Woudbloem (Bureau Alle Hosper, Royal 
Haskoningen Waterschap Hunze & Aa's, 2002); 
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• er is een globaal grondwatermodel gemaakt waarmee ten behoeve van het 
MER op hoofdlijn de effecten van de voorgestelde ingrepen in het gebied 
zijn bepaald en geëvalueerd (Royal Haskoning, 2002). De uitkomsten zijn 
in het MER verwerkt. 

Zie informatiebronnen, genoemd in hoofdstuk 5, § 5.1.1. 

Als laatste is de ligging van een ecologische verbindingszone (via de zuid
oostelijke zijde van het plangebied dan wel noordwest om Harkstede via het 
reservaat Rijpma) onderwerp geweest van een aparte workshop van de werk
groep blauw-groen (25 september 2002). 

7.7 Analyse 

Aanvankelijk is de analyse van structurerende elementen in het landschap 
(Bureau Alle Hosper) bepalend geweest voor de keuzen ten aanzien van het 
blauw-groene raamwerk ("de hoofdlijnen van het blauwgroene raamwerk -
onderdeel van het structurerend raamwerk Masterplan Meerstad Groningen: 
bureau Alle Hosper-februari 2002"). 
Vervolgens is met meer gedetailleerde abiotische gegevens in de vorm van de 
waterkansenkaart van het waterschap, door middel van een ruimtelijke GIS-
analyse nader ingegaan op de (on)mogelijkheden ten aanzien van de posities 
van de blauw-groene onderdelen. De analyse wordt hieronder kort beschre
ven. 

7.7.1 Globale analyse waterkansenkaart 

Aan de hand van verschillende typen ruimtelijke gegevens (peilen, hoogtelig
ging, Gt's) is nagegaan welke kansen er liggen voor Meerstad, geredeneerd 
vanuit de kenmerken van het watersysteem en de hoogteligging. Dit leidt tot 
een aantal aanbevelingen. Deze kunnen op sommige punten aanvullend zijn 
op de landschapsanalyse van Bureau Alle Hosper. 

Op basis van de peilen in het gebied, gedetailleerde hoogteliggingen en 
grondwatertrappen is een Waterkansenkaart gemaakt die de mogelijkheden 
aangeeft voor natte natuur. 

Zie figuren 7.11: Diepte meer, 7.4: Maaiveldhoogte, 7.12: Grondwatertrappen 
en 7.13: Waterkansenkaart "natte natuur algemeen". 

Vervolgens leidt een analyse van deze kaarten tot enkele aanbevelingen ten 
aanzien van het meer, de mogelijkheden voor natte natuur en de mogelijke 
ligging van verbindingszones. 

7.7.2 Ui tkomsten globale waterkansenanalyse 

Mogelijkheden voor het (centrale deel van het) meer 
• De globale positionering van het meer is goed gekozen uitgaande van de 

hoogteligging en peilen. 
• Het diepste deel van het zoekgebied ligt ten westen van het Grunostrand. 

Verder liggen verspreid over het zoekgebied diepe gedeelten. 
• Bij detaillering en uitwerking van het blauw-groene raamwerk op inrich-

tingsniveau is het van belang goed rekening te houden met gedetailleerde 
maaiveldhoogtepatronen: 

bijvoorbeeld de lage plek westelijk van Grunostrand; 
bijvoorbeeld de hogere delen rond "Klein Harkstede" en ten noorden 
van Harkstede. 
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• Het is van belang om zuinig om te gaan met de hogere terreindelen, hier 
zijn juist kansen voor bouwen. 

Mogel i jkheden voor natte natuur en (robuuste) vcrhindiiins/one 

"Natie natuur algemeen " 
De kaart voor natte natuur is voornamelijk gebaseerd op de Gt's (dus niet op 
kwaliteitsparameters). Het betreft een globale analyse, maar enkele conclusies 
zijn wel te trekken: 
• tussen het meeren het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen 

bestaan er in het noordelijk deel van het zoekgebied betere kansen voor de 
meest natte natuur (moeras, brockbos). In het zuidelijk deel (gele elemen
ten) zijn de kansen voor vochtige natuur (natte graslanden, ruigten, voch
tige bossen) groter; 

• het zuidelijk deel van het zoekgebied (gele elementen) leent zich beter voor 
landbouw dan het noordelijke deel (met name op basis van grondwater
standen). 

Opgemerkt wordt dat de aanwezige fysische gradiënten in bodem, reliëf en 
water, in dit deel van Groningen, in zeer beperkte mate de potenties bepalen 
voor natuurontwikkeling omdat de mate van voedselrijkdom in zowel de bo
dem als het water naar verwachting dominant tot zeer dominant is. Deze rijk
dom aan voedsel is karakteristiek voor dit landschapstype maar nivelleert dus 
de potenties van de overige gradiënten. Dit betekent dat de kansen voor natte 
natuur primair bepaald worden door de hoogteligging ( waar is/komt grond
en oppervlaktewater en is dit regionale/lokale kwel of intermediair grondwa
ter) in combinatie met een relatief (zeer) voedselrijke bodem en relatief voed-
selrijk oppervlaktewater. 

Onderdelen ecologische verbindingen blauw-groene raamwerk 
a) Verbinding tussen Gorecht en EHS Midden Groningen (zuidelijke tak): 

duidelijk wordt dat de Zandopduiking geen aaneengesloten rug is maar 
dat daar zeker mogelijkheden voor natte natuur liggen (zie ook figuur 
7.12: Grondwatertrappen). De bestaande slenkpatronen geven mogelijk
heden daarop aan te sluiten. De zuidelijke tak van de verbindingszone 
volgens het blauw-groene raamwerk ligt als zoekgebied derhalve goed. 
Een verbinding ten zuiden van Borgmeren via bestaande slenkpatronen is 
voor de hand liggend vanuit de abiotische context. Qua reliëf bestaan er 
smalle barrières, op het eerste gezicht zijn deze niet onoverkomelijk. 

b) Verbindingszone als onderdeel van Hunzezone (noordelijke tak): 
een meer noordelijk gelegen route is qua grondwatertrappen geschikt 
maar qua reliëf minder geschikt omdat hogere terreindelen brede barriè
res vormen. 
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7.8 Analyse Woudbloem 
In de analyse Woudbloem is nagegaan hoe de diepere ondergrond van het 
gebied eruit ziet. Verder is de vraag beantwoord of de eventuele aanwezigheid 
van katteklei (en sterke verzuring bij vernatting) nog van invloed zou kunnen 
zijn op de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Katteklei is alleen in het 
uiterste noord-oosten van het gebied aanwezig en wordt derhalve niet als 
groot gevaar gezien. Ook de diepere ondergrond (onder andere het voorko
men van potklei) en de invloed in termen van natuurpotenties, is in deze ana
lyse aan de orde geweest. Op de vraag waar binnen Woudbloem de beste mo
gelijkheden voor natuur liggen, is aangegeven dat dit in het zuidelijke deel van 
het gebied is. Redenen zijn het voorkomen van abiotische gradiënten (variatie 
in bodemopbouw en hoogteligging) alsmede (voormalige) invloeden van 
grondwater. Dit vormde mede een argument voor de kansrijkdom van een 
ecologische zone langs deze kant (naast minder verstoring door licht en ge
luid, en een kortere route). In de analyse Woudbloem is ook de vraag beant
woord hoe (uitgaande van het aantal hectaren) een maximale ecologische 
invulling plaats kan vinden (een soort MMA Woudbloem). Hierbij zijn de 
natuurhectaren zoveel mogelijk aan de zuid-oostzijde in het kwelgebied ge
plaatst met aan de west- en noordzijde enkele landbouwgebieden. 

Uiteindelijk is de analyse Woudbloem in de workshop van de werkgroep 
blauw-groen bediscussieerd. Uit de discussie kwam naar voren dat de zone via 
de zuid-oostrand ecologisch gezien de beste optie is, omdat deze het meest 
voldoet aan het streefbeeld om het natuurontwikkelingsgebied Middcn-
Groningen te versterken. 

De analyse Woubloem is opgenomen in bijlage 6. 

7.9 Beargumentering keuzen 
De eerder genoemde analyses zijn de basis geweest voor het maken van keu
zen op hoofdlijn ten behoeve van het blauw-groene raamwerk. De keuzen op 
het gebied van water zijn zodanig gemaakt dat het watersysteem aan de ver
schillende functies kan voldoen en de programma-opgave wordt gerealiseerd. 
De keuzen voor de ecologische-/groenstructuur zijn zodanig gemaakt, dat 
eveneens kan worden voldaan aan de programma-opgave en de ecologische 
uitgangspunten. Voor de verdere uitwerking in de richting van een ontwerp 
van Meerstad zullen nadere analyses op een meer gedetailleerd schaalniveau 
noodzakelijk zijn. 
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8 Nadere onderbouwing watersysteem 
en toetsing aan streefbeelden water 

8.1 Algemeen 
Na het tot stand komen van het blauw-groene raamwerk is aan Royal I las-
koning opdracht gegeven om het blauw-groene raamwerk in integraal per
spectief te plaatsen; met andere woorden om na te gaan of de aspecten water
kwaliteit, berging en toekomstige meerpeilen (waterkwantiteit) voldoende in 
samenhang zijn bekeken. 

In een powerpointpresentatie ("Nadere analyse watersysteem Meerstad") is 
een samenvatting van het onderzoek weergegeven en zijn aanvullende maat
regelen voor het watersysteem van Meerstad verwoord om het voorgestelde 
watersysteem te optimaliseren. De toetsing van het watersysteem, zoals om
schreven in paragraaf S.3. wordt uitgevoerd op basis van de uiteindelijke keu
zes die in de nadere analyse van het watersysteem Meerstad worden gedaan 
inclusief de noodzakelijke, mitigerende maatregelen. Een samenvatting van 
Ac/c analyse en de gemaakte keuzes zijn in dit hoofdstuk 8 weergegeven. 

Binnen de nadere analyse zijn drie modellen/systemen uitgewerkt: 
1. het isolatiemodel (waterkwaliteit); 
2. hel koppelingsmodel (waterkwantiteit en berging); 
3. het integratiemodcl (waterkwaliteit, waterkwantiteit en berging). 

8.2 Onderbouwing watersysteem 

8.2.1 Isolatiemodel (waterkwaliteit) 
In dit model wordt optimaal ingezet op de waterkwaliteit. Dit betekent in 
belangrijke mate een geïsoleerd watersysteem in Meerstad. Er is gekozen voor 
een laag peil (NAP -1,75 m) om de lekverliezen en daarmee de aanvoer van 
gebiedsvreemd water zoveel mogelijk te beperken. Zie figuur 8.1: Invloed 
opzetten peil op grondwaterstand. 

Helder water is een randvoorwaarde voor recreatie, natuur en beleving en 
uitgangspunt voor het watersysteem van Meerstad. Dit betekent dat de nutri-
entenbelasting zoveel mogelijk beperkt moet worden: 
• zo weinig mogelijk gebied met kans op nutriëntenuitspoeling rechtstreeks 

aansluiten op meer; 
• beperken aanvoer van voedselrijk water uit de boezem door laten uitzak

ken van de waterstand in de zomer; 
• geen doorstroming; 
• beperken van de lekverliezen. 

Binnen dit model, maar ook binnen de andere modellen, wordt het overtollige 
water vanuit alle gebieden rondom het meer eerst gezuiverd via een natuurlijk 
zuiveringssyteem, voordat het terugstroomt richting meer. Het nemen van 
dergelijke maatregelen geeft echter geen garantie voor een helder meer. 
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Daarom zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk door zogenaamde 
"vangnetten" in te bouwen zoals een kwelzone en natte natuur / zuiveringszo
ne. 

Naar schatting zal een stromingslabyrint dat dient voor de zuivering enkele 
honderden hectaren groot moeten worden. De zuivering kan ook een fysisch-
chemische zuivering zijn (defosfateringsinstallatie). Hierbij is de kwelzone 
geen zuiveiïngsmoeras, maareen lange aanvoerweg met waterplanten. De 
kwelzone wordt gecombineerd met waterberging en recirculatie van het stede
lijk gebied. 

Een voordeel van dit model is dat alle risico's, die een helder meer in de weg 
staan, zoveel mogelijk zijn beperkt. In verband met het ontbreken van een 
open verbinding met de boezem zijn beide streefpeilen en waterstandsfluctua
ties in het meer mogelijk. Een groot nadeel is echter dat er geen verbinding 
met de Duurswoldboezem is en dat daarmee een vaarverbinding ontbreekt en 
vismigratie en berging van water uit de boezem niet mogelijk is. Daarnaast is 
een gemaal nodig om het overtollige water uit het watersysteem van Meerstad 
richting de boezem te pompen. 

8.2.2 Koppelingsmodel (waterkwantiteit en berging) 
Bij het koppelingsmodel is het meer onderdeel van de Duurswoldboezem (peil 
NAP -1,12m). Voordelen van dit model zijn dat het versnippering tegengaat. 
de Duurswoldboezem vergroot wordt en vismigratie mogelijk is. Het overtol
lige water kan via de Duurswoldboezem worden afgevoerd zonder tussen
komst van een gemaal. Een voordeel van een hoger streefpeil is dat er minder 
ontgraving nodig is om een bepaalde waterdiepte te halen. Een nadeel daaren
tegen is dat hogere kaden nodig zijn. Daarnaast treden grotere lekverliezen op 
en is er daardoor in droge perioden meer behoefte aan het inlaten van (ge
biedsvreemd) water dan bij het isolatiemodel. 

Bovendien is uit berekeningen van Nelen Schuurmans Consultans gebleken 
dat in verband met de nutriëntenbelasting op het meer het noodzakelijk is om 
een flexibel peil te hanteren. Een flexibel peilbeheer, onafhankelijk van de 
Duurswoldboezem, is in dit model niet mogelijk. 

8.2.3 Integratiemodel (waterkwaliteit, waterkwantiteit en berging) 
Binnen het integratiemodel (meerpeil NAP -1,12m) worden de voordelen van 
de voorgaande modellen zoveel mogelijk geïntegreerd en kunnen functies 
optimaal worden gecombineerd. Dit betekent een koppeling tussen het meer 
en de Duurswoldboezem. Om uitzakking van het meer en daarmee beperking 
van waterinlaat mogelijk te maken, is er wel een pandscheiding aanwezig tus
sen het meer en de Duurswoldboezem. 

Een nadeel van dit model is dat door schut- en lekverliezen en reguliere ber
ging de risico's op troebel water toenemen. Verwacht wordt dat de schut- en 
lekverliezen verhoudingsgewijs klein zijn ten opzichte van de inhoud van het 
meer en daardoor weinig effect op de waterkwaliteit van het meer zullen heb
ben. De reguliere berging van water zal daarentegen grote effecten op de wa
terkwaliteit hebben. 

Zie figuur 8.2: Schema integratiemodel. 

8.2.4 Keuze model 
In de werkgroep blauw-groen is aangegeven dat het integratiemodel de voor
keur heeft, omdat in dit model zowel de kwaliteitsaspecten als de kwantiteits-
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aspecten worden meegenomen en optimaal gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid tot functiecombinaties. 
In hel integratiemodel echter neemt, ten opzichte van het isolatiemodel, de 
kans op (roebel water toe. De waterkwaliteit is essentieel voor het uiteindelijk 
slagen van Meerstad. Daarom is binnen het integratiemodel nog verder geke
ken of de risico's van troebel water, door waterberging of wateraan voer, niet 
verder kunnen worden teruggebracht door middel van aanvullende maatrege
len. De/e aanvullende maatregelen zijn niet vrijblijvend, maar zijn een harde 
randvoorwaarde! De aanvullende maatregelen worden in de hierna volgende 
paragraaf 8.2.5 beschreven. 

8.2.5 Aanvullende maatregelen 

Waterberjjin}; 
Het gevaar van waterberging is dat het heldere meer binnen enkele dagen 
troebel kan worden door grote hoeveelheden boezemwater in te laten. Afhan
kelijk van de veerkracht van het meer duurt het dagen dan wel maanden 
voordat het meer weer helder is. Vooral de eerste jaren na aanleg van het wa
ters) steem zal waterberging grote invloed hebben op de waterkwaliteit. 
Voorzuivering van het te bergen water is, in verband met het grote debiet, niet 
mogelijk. Een verbetering van de waterkwaliteit kan wel door het water van
uit de Hemskanaalboezem niet rechtstreeks naar het meer te laten stromen. 
Door het te bergen water eerst richting de Duurswoldboezem en het Danne-
meer te laten stromen en, wanneer de Duurswoldboezem en het Dannemeer 
vol zijn, het surplus aan water vervolgens richting het Meerstad meer te laten 
stromen, ontstaat er al een zekere voorzuivering. 

Vanwege de grote koppelingsmogelijkheden voor functies heeft de werkgroep 
blauw-groen sterk de voorkeur om het boezemwater via een nieuw te graven 
verbinding vanaf het Winschoterdiep richting het Dannemeer in te laten: 
• het Slochterdiep kan dan worden geïntegreerd in het Meerstad meer en 

vormt geen barrière voor de noordzijde van het meer; 
• bij voldoende afmeting en een nieuwe schutsluis kan de nieuwe verbinding 

ook gebruikt worden voor de vaarrecreatie; hierdoor wordt het vaarcir-
cuit aanmerkelijk verbeterd; 

• de mogelijkeid om deze verbinding te integreren in de ecologische verbin
dingszone. 

Wateraanvoer 
Het integratiemodel gaat uit van een (hoog) streefpeil van NAP -1.12 m. De 
lekverliezen worden daardoor groter dan liet lagere peil Ondanks de moge
lijkheid tot uitzakking van de waterstanden tot 0,30 m onder streefpeil is er in 
droge perioden wateraanvoer nodig. Dit water heeft een slechtere kwaliteit. 
Om te voorkomen dat het watersysteem verder uitzakt dan 0,30 m onder 
streefpeil is wateraanvoer nodig. Water vanuit de Hemskanaal Dollardboe-
zem is van slechtere kwaliteit dan de kwaliteit die binnen Meerstad wordt 
nagestreefd. 

Net als bij de overweging van bergingsmogelijkheden bij het integratiemodel, 
is een andere mogelijkheid om water via een nieuw te graven verbinding van
uit het Winschoterdiep aan te voeren. Een voordeel hiervan is dat het water 
een langere weg volgt voordat het in Meerstad terechtkomt en daardoor van 
betere kwaliteit is dan via het Slochterdiep en vanuit het Eemskanaal. Naast 
het water uit het Winschoterdiep is het via dezelfde verbinding mogelijk om 
water vanuit de Hunze in te laten. Hiervoor is dan wel een pandscheiding in 
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de Hunze nodig en een onderleider onder het Winschoterdiep. Het water van
uit de Hunze heeft niet de gewenste waterkwaliteit, maar is van betere kwali
teit dan het water uit het Winschoterdiep. 
Bij tekorten vanuit de Hunze zou eventueel ook gebruik kunnen worden ge
maakt van overtollig water vanuit de Borgmeren. 

Werveling slib 
Voorwaarde voor een helder meer is dat de bodem een niet al te grote sublaag 
heeft. Bij grotere wateroppervlakken ontstaat door windwerking een stro
ming in het water. Het water wordt via de bovenstaande waterlaag richting 
lagere wal gestuwd. 
Daardoor ontstaat een retourstroom via de onderste waterlagen naar de bo
venwindse zijde van het meer. Door de overwegend zuid-westen winden in 
Nederland zal voornamelijk aan de noord-oostzijde van het meer afkalving 
ontstaan en ontstaat aan de zuid-westzijde een sublaag. 
Door een geul in het meer aan te brengen die haaks staat op de overwegende 
stromingsrichting in het meer kan het slib worden afgevangen. Deze geul zou 
meteen kunnen dienen als (een deel van) de vaargeul. 

Kwaliteit 
Om het watersysteem voldoende robuust te maken zijn aanvullende maatre
gelen of "vangnetten" nodig om de fosfaatbelasting (tijdelijk) terug te dringen 
of om in te grijpen bij een mogelijke algenbloei. De fosfaatbelasting kan op 
een natuurlijke manier, met behulp van een stromingslabyrint of fysisch che
mische manier (een defosfateringsinstallatie) worden teruggedrongen. Een 
defosfateringsinstallatie zal naast een natuurlijke zuivering waarschijnlijk 
altijd nodig zijn, omdat de natuurlijke defosfatering alleen in het groeiseizoen 
van de helofyten werkt. De belasting vanaf het dakwater kan worden terug
gedrongen door het dakwater niet rechtstreeks te lozen maar via infiltratie in 
grindkoffers. Daarnaast kan het watersysteem beter beheersbaar gemaakt 
worden door het creëren van circulatiemogelijkheden. Deze worden onder 
andere gecreëerd door gebruik te maken van de kwelsloot, afwateringstuwen 
en een circulatiegemaal. 

Bodem van het meer 
Uit vergelijkbare projecten die in het verleden zijn uitgevoerd, is gebleken dat 
de interne eutrofiëring in bepaalde situaties groter kan zijn dan de externe. 
Met name de Dalevering van de bodem is van grote invloed op de waterkwali
teit. 
Omdat de kwaliteit van de bodem onbekend is en daarmee de verwachte be
lasting van het watersysteem, is advies gevraagd aan Professor Oenema van 
Alterra. Op basis van huidig landgebruik en bodemtype mag verwacht wor
den dat de bodem veel nutriënten bevat. Deze nutriënten komen in de eerste 
plaats voor in de toplaag van de bodem. Maar ook in de ondergrond, vooral 
bij de kleigronden en veengronden, zit fosfaat. 
Ter beperking van de interne eutrofiëring dient de nutriënrijke toplaag van 
circa 0,40 m te worden verwijderd. Ook dan zullen er nog nutriënten in de 
bodem zitten. Een verdere reductie van de interne eutrofiëring wordt bereikt 
door het aanbrengen van een laag mineraal zand met een dikte van circa 
0,40 m op de ontstane meerbodem, na verwijdering van de toplaag. Uiteinde
lijk moet er een zandige meerbodem ontstaan die nutriëntarm is. 
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8.3 Toetsing watersysteem aan streefbeelden water 

8.3.1 Algemeen 
In deze paragraaf wordt getoetst in hoeverre het te realiseren watersysteem 
binnen het blauw-groene raamwerk naar verwachting zal voldoen aan de 
streefbeelden die voor het aspect water zijn opgesteld. In paragraaf 8.3.2 wor
den de toetsingscriteria beschreven en toegelicht. In paragraaf 8.3.3 worden 
de resultaten van de toetsing weergegeven en toegelicht. Paragraaf 8.3.4 gaat 
in op een aantal aandachtspunten met betrekking tot het aspect water die van 
invloed kunnen zijn op het realiseren van de streefbeelden voor het watersys-
teem. 

8.3.2 Toetsingscriteria 
Hieronder staan de geformuleerde streefbeelden en de daarbij behorende cri
teria: 

Streefbeeld: een duur/aam functionerend watersysteem in samenhang met de 
bodemgesteldheid 

Criteria 

• Waterpeilen en fluctuaties. 
• Aanvoer en afvoer van water (stromingsrichtingen en waterbalans). 
• Grondwaterstanden en stijghoogten. 
• Kwel en wegzijging. 
• Watersysteem. 
• Aantal kunstwerken (energie). 

Streefbeeld: een watersysteem met een voldoende waterkwaliteit 

Criteria: 

• Nutriëntengehalte. 
• Gebiedsvreemde stoffen (zout). 

Streefbeeld: een multifunctioneel watersysteem 

Criteria: 
• Vorm van het meer en waterdiepte. 
• Waterberging. 
• Functiecombinaties. 

In het hiernavolgende worden bovenstaande criteria nader toegelicht. 

Duurzaam functionerend watersysteem in samenhang met de bodemgesteldheid 

• Waterpeilen en fluctuaties 
Als randvoorwaarde wordt gesteld dat het watersysteem inclusief het meer 
binnen Meerstad, geen nadelige invloed op het grond- en oppervlaktewater-
systeem van de omgeving en de bodem mag hebben. Op grond van een aantal 
onderzoeken naar het gewenste streel peil van het aan te leggen meer is geble
ken dat een streefpeil op het meer tussen NAP-1,12 men NAP-1,75 m de 
minste invloed heeft. Op basis van de uitgevoerde balansanalyses door Nelen 
Schuurmans Consultants blijkt dat het meerpeil niet te hoog moet worden 
gekozen, omdat daardoor te veel water "weglekt". I Iet water dat uit het meer 
"weglekt" moet worden aangevuld met (voedselrijk) boezemwater. 
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Uit de berekeningen, uitgevoerd door Nelen Schuurmans Consultants, blijkt 
dat het noodzakelijk is om een flexibel peil te hanteren om de aanvoer van 
(voedselrijk) boezemwater en daarmee de nutriëntenbelasting op het meer 
voldoende terug te dringen. 

Het watersysteem kan grotendeels in zijn eigen behoefte voorzien indien een 
peildaling in het meer is toegestaan van 0,30 m. In droge zomers is dit niet 
voldoende en zal aan het einde van de zomer aanvoer nodig zijn vanuit de 
boezem. Wil het watersysteem volledig zelfvoorzienend zijn dan zal de water
stand mogen uitzakken orde 0.50 tot 0.80 m. 

Te grote fluctuaties echter kunnen nadelige gevolgen opleveren voor de recre
atie, oeverbeplanting, de stabiliteit van de oevers en bestaande bebouwing 
langs het meer. Op basis van ervaringen elders kan worden gesteld dat water
standsschommelingen tot 0,30 m geen directe nadelige gevolgen opleveren 
voor de recreatie en de stabiliteit van de oevers. Wellicht is een grotere fluctu
atie in Meerstad mogelijk, dit zal moeten worden onderzocht. 

Ten behoeve van reguliere berging is een tijdelijke waterstandsverhoging van 
0.50 m boven streefpeil gewenst. Vanwege het incidentele karakter van water-
berging en omdat waterberging meestal nodig is buiten het watersportseizoen, 
wordt een tijdelijke waterstandsverhoging tot 0.50 m boven streefpeil geac
cepteerd. Bij de inrichting van de oevers en kaden moet rekening gehouden 
worden met een waterstandsfluctuatie tot 0,80 m. 
In een verdere uitwerking zal moeten blijken of deze waterstandsfluctuatie 
wenselijk dan wel te realiseren is. 

De streefpeilen in het bestaand stedelijk gebied en te handhaven landbouw- en 
natuurgebieden dienen zo te worden ingesteld dat de grondwaterstanden niet 
afwijken van de huidige situatie, tenzij dit ten opzichte van de functie een ver
betering oplevert. 

Opgemerkt wordt dat het instellen van een dynamisch peilbeheer ('s winters 
hoog, zomers laag) een positieve invloed heeft op de groei van oever- en wa
terplanten (de plantengroei volgt als het ware de peildaling). Met name voor 
riet heeft dit een positief effect. 

Streefpeilen tussen NAP -1.12 m en NAP-1,75 m worden positief beschouwd. 
Mogelijke fluctuaties in de waterstanden tussen 0,30 m onder streefpeil en 
0,50 m boven streefpeil worden als positief beoordeeld; fluctuaties buiten deze 
range voorlopig als negatief. 

• Aanvoer en afvoer van water (stromingsrichtingen) 

AANVOER 
Zoals vermeld onder het vorige criterium: waterpeilen en fluctuaties, kan het 
watersysteem grotendeels in zijn eigen behoefte voorzien indien een peildaling 
in het meer is toegestaan van 0,30 m. In droge zomers is dit niet voldoende en 
zal aan het einde van de zomer aanvoer nodig zijn vanuit de boezem. De aan
voer van boezemwater is voor de gehele provincie Groningen geregeld en 
vastgelegd. De wateraanvoer naar elk gebied is gelimiteerd. Onduidelijk is 
hoeveel water er voor het plangebied beschikbaar is. Daarom wordt er voor
lopig van uitgegaan dat in verband met de gelimiteerde hoeveelheid er in elk 
geval niet meer water mag worden aangevoerd dan in de autonome situatie. 
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Ervan uitgaande dat het huidige systeem gedimensioneerd is op de functie 
landbouw kan er in de huidige situatie maximaal 4000 hectare x 0,3 l/sec/ha = 
1,2 m'/sec water worden ingelaten richting plangebied. Een grotere waterbe
hoefte dan de huidige situatie wordt als negatief gezien; een kleinere als posi
tief. 

AFVOER 

Het huidige watersysteem binnen het plangebied en het boezemsysteem is 
ontworpen en aangelegd op het huidige grondgebruik. De wijziging van de 
bestemming mag niet gepaard gaan met een toename van de afvoer richting 
de omgeving (Duurswoldboezem). Naar de toekomst kijkend dient elk 
stroomgebied zoveel mogelijk "zijn eigen broek" op te houden. Dit betekent 
dat er in natte perioden voldoende rek in het watersysteem van Meerstad 
moet worden ingebouwd, omdat de afvoer richting de omgeving onder alle 
omstandigheden ondereen bepaald limiet moet blijven. Het totale waterbe-
zwaar uit het plangebied mag in elk geval niet hoger zijn dan in de huidige 
situatie. Er zijn geen afvoergegevens bekend. Uitgaande van een traditionele 
(landbouwkundige) afvoer in de huidige situatie bedraagt de maximale afvoer 
uit het plangebied circa 4,8 m3/sec (4000 hectare x 1,2 l/sec. = 4,8 m3/sec). Een 
groter waterbezwaar richting omgeving wordt als negatief gezien; een kleiner 
waterbezwaar als positief. 

• Grondwaterstanden en stijghoogte 
De grondwaterstand ter plaatse van Meerstad bevindt zich rond de 
NAP -3.00 m. De grondwaterstand wordt hier sterk bepaald door de ingestel
de lage polderpeilen (circa NAP -3,50 m). 
Het opzetten van het hogere meerpeil heelt tot gevolg dat langs de randen van 
het meer de grondwaterstand hoger zal worden. Dit is nadelig voor bestaande 
bebouwing en landbouwgrond. 

Het diepe stijghoogtepatroon wordt beïnvloed door het aanleggen van een 
meer. Hel bestaande natuurlijke grondwatersysteem mag niet worden aange
tast of nadelige gevolgen ondergaan. De capaciteit en waterkwaliteit van be
staande (drink) waterwinningen mag niet verminderen. 

• Kwel en wegzijging 
Door de aanleg van het watersysteem in Meerstad zal de hoeveelheid kwel en 
wegzijging in het gebied en de omgeving veranderen. Door het opzetten van 
het peil zal de hoeveelheid wegzijging uit het gebied Meerstad toenemen. Dit 
kan lokaal een toename van kwel betekenen. Indien dit resulteert in een toe
name van de aanvoer van gebiedsvreemd water of een extra waterbezwaar in 
de omgeving wordt dit als negatief beoordeeld. 

• Watersysteem 
Bij het watersysteem wordt gekeken naar de onderlinge samenhang tussen de 
verschillende planonderdclen. Het watersysteem moet logisch, duidelijk en 
herkenbaar zijn. De verschillende deelsystemen binnen de plangebieden wor
den versterkt door de samenhang. Zo kan een tekort aan waterberging in het 
stedelijk gebied worden opgevangen door het meer of in natuurgebieden. 
Wegzijging uit het meer kan bijvoorbeeld opgevangen worden door een kwel-
zone in een groenstrook. 
Bij een natuurlijk watersysteem wordt optimaal gebruik gemaakt van de on
dergrond en de verschillende functies. Het water stroomt zoveel mogelijk van 
hoog naar laag, gebruik makend van de hoogteverschillen in het landschap, 
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bodemopbouw en grondwaterstanden. De positionering van de verschillende 
onderdelen is reeds onderbouwd in hoofdstuk 7. 

Door het toepassen van enclaves wordt het lastig een samenhang te krijgen. 
Zo zullen eilanden in het meer op zichzelf staande eenheden moeten gaan 
vormen. Veelal komt dit de robuustheid, de herkenbaarheid en de duurzaam
heid niet ten goede. 

Indien er sprake is van grote herkenbare watersysteemeenheden met een her
kenbare onderlinge samenhang, dan wordt dit positief beoordeeld. Versnip
pering van watersystemen wordt negatief beoordeeld. 

• Aantal kunstwerken (energie) 
In de autonome situatie worden polders bemalen. Een natuurlijk systeem 
werkt zonder tussenkomst van kunstwerken die energie nodig hebben om te 
kunnen functioneren. Water verplaatsen onder vrij verval wordt daarom als 
positief beschouwd; malen daarentegen als negatief. Vergroting van de maal-
capaciteit ten opzichte van de autonome ontwikkeling wordt negatief beoor
deeld; een vermindering positief. 
Een natuurlijk systeem heeft voldoende zelfreinigend vermogen om de water
kwaliteit te waarborgen. Extra onnatuurlijke zuiveringen kosten veel energie 
en worden als negatief beschouwd. 

Watersysteem met voldoende waterkwaliteit 

• Nutrïèntengehalte 
Nederlandse ondiepe meren kennen twee alternatieve stabiele toestanden; 
• helder water; 
• troebel water. 
Er is geen tussenweg! 

De helder water toestand wordt gestabiliseerd door ondergedoken waterplan
ten. De/e planten einen de resuspensie van de bodem afnemen, ze versterken 
de sedimentatie van materiaal, ze zorgen voor schuilgelegenheid voor algen-
etende grote watervlooien, ze concurreren met algen om nutriënten en ze zor
gen voor een verschuiving in vissoorten. 

De troebele toestand wordt vooral gestabiliseerd door hoge fosfaat-nalevering 
vanuit de bodem, de dominantie van voor watervlooien oneetbare blauwalgen 
en een dominantie van brasem die watervlooien eet en de bodem opwoelt. 

Het streefbeeld is helder water. In Nederland zijn veel voorbeelden van grote 
meren die troebel zijn en een slechte waterkwaliteit hebben. Helder water is 
het meest stabiel bij lage nutriëntengehalten, een troebele toestand is stabiel 
bij hoge nutriëntengehalten. Bij matige nutriëntengehalten kunnen beide toe
standen voorkomen. 

Op basis van ervaringen van andere systemen is een toelaatbare fosfaatbelas
ting afgeleid. Uit de 'Botshol' studie is een realistisch laag ervaringscijfer afge
leid. Deze komt neer op een belasting van 0,8 mg P/nr/dag. Uit de 'Loosd-
recht' studie is een realistisch hoog cijfer afgeleid. Deze komt neer op een be
lasting van 1,2 mg P/nr/dag. 
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Het is de vraag in hoeverre beide projecten te vergelijken zijn met Meerstad. 
Omdat er verder weinig ervaringscijfers bekend zijn wordt in deze MER uit
gegaan van genoemde cijfers. In verband met de onzekerheden wordt het (la
gere) ervaringscijfer van Botshol als referentiegetal gebruikt: 
Een belasting van minder dan 1.2 mg P/nr/dag wordt als neutraal beoordeeld; 
er boven als negatief. 
Een belasting van minder dan 0,8 mg P/nr/dag wordt als positief beschouwd. 

Naast helder water is het ook belangrijk dat de waterkwaliteit dusdanig is dat 
er een gezond "onder water leven" ontstaat. Een meer dat helder is, maar 
waar verder geen of weinig leven inzit is geen gewenste situatie. 
De kans op helder water wordt positief beoordeeld. De kans op troebel water 
negatief. 

• Gebiedsvreemdestoffen (zout) 
Door de wijziging van de diepe stijghoogten van het grondwater na aanleg 
van Meerstad, is het mogelijk dat er meer zout water via de diepere lagen 
vanuit het Waddensysteem richting plangebied wordt aangevoerd of op ande
re plaatsen dan nu via ontwatering in het oppervlaktewater komt. Een hoger 
zoutgehalte in het water is negatief voor de landbouw en kan met name in 
diepe (zandwin)putten een slechte waterkwaliteit opleveren. 
Wijziging van de diepe stijghoogten met de kans op extra zout water wordt 
negatief beoordeeld. 

Multifunctioneel watersysteem 
• Vorm en waterdiepte meer 
De belangrijkste verschillen in kwel en infiltratie zijn afhankelijk van de vorm 
van het meer. Wegzijging uit het meer treedt vooral langs de randen van het 
meer op. De oeverlengte is daarbij bepalend. Om de wegzijging uit het meer 
en daarmee de aanvoer van gebiedsvreemd water, zoveel mogelijk te beperken 
is een korte oeverlengte positief. 
Voor een helder meer is het belangrijk dat er weinig opwerveling is van slib. 
Indien golven de bodem "raken" ontstaat er slibopwerveling. De golflengte en 
de golfhoogte worden voor een belangrijk deel bepaald door de waterdiepte 
en de strijk lengte2. Een korte stnjklengte en een grote waterdiepte is daarbij 
positief. Met de overheersende zuid-westen wind is het belangrijk de stnjk
lengte in de denkbeeldige as die van zuidwest naar noordoost loopt zoveel 
mogelijk te beperken. 
Vooral in de zogenaamde "dode hoeken" bestaat eerder de kans op algen-
bloei. Waar dit dreigt te ontstaan zijn aanvullende maatregelen, zoals door
spoeling gewenst. 

Een meer zonder allerlei inhammen en "pieren" wordt vanwege de relatief 
korte oeverlengte en het ontbreken van "dode hoeken" als positief beoor
deeld. Een meer met een korte strijklengte in de denkbeeldige as die van zuid
west naar noord-oost is gericht wordt eveneens als positief beoordeeld. 

Binnen Nederland komen maar weinig ondiepe meren voor die duurzaam 
helder en plantenrijk zijn. Bij gelijke nutriëntgehalten blijken diepe meren (> 
3m) meer helder dan ondiepe meren. Waarschijnlijk is dit het effect van wind. 
golfwerking en visstand die het slib van de bodem opwoelt. De in het slib 

' Onder strijklengte wordt verstaan de afstand waarover de wind zich kan verplaatsen, hetgeen tot 
golfoploop kan leiden. 
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aanwezige nutriënten komen op deze manier in oplossing en vormen een voe
dingsbron voor algen. 
Voorkómen moet worden dat het systeem op den duur "doorslaat" en het 
Streefbeeld als het ware ver voorbij wordt gestreefd. Te veel onderwaterplan
ten zijn hinderlijk voor de recreatie (zie randmeren). 
Plantengroei komt tot circa 2,5 m x de zichtdiepte voor. Gezien het streef
beeld van 0,8 m zichtdiepte betekent dit dat plantengroei tot circa 2 m water-
diepte kan voorkomen. Het is belangrijk dat het slib, dat ontstaat als gevolg 
van afbraak in de waterplantenvelden ieder (na)jaar wordt afgevoerd naar de 
diepere delen van het meer, zodat een schone zandbodem blijft. 

Er dient een meer te ontstaan met diepe delen (vaargeul, zandwinputten: meer 
dan 3 m diep), 10 tot 40% ondiepe delen (ten behoeve van onderwater vegeta
tie; 0 tot I m diep) en matig diepe delen (ten behoeve van vaarrecreatie 1.50 
tot 2 m diep). 

De zandwinputten zijn vanuit kwaliteitsoogpunt wenselijk. Het volume van 
de zandwinputten mag, in verband met de gelaagdheid van water en daarmee 
gevaarlijke situaties voor zwemmers, niet te groot worden ten opzichte van de 
rest van het meer. 
Een meer met waterdiepten en oppervlakken binnen de gestelde randvoor
waarden wordt als positief beoordeeld. 

• Waterberging: waterkwantiteit 
Door klimaatverandering en zeespiegelrijzing is in de toekomst veel ruimte 
nodig voor water. In 1998 was er sprake van een bergingstekort van 11 mil
joen m' in de Eemskanaal-Dollardboezem. 

Meerstad Ni'! strategisch lussen hel stroomgebied van de I lun/c. Muiden 
Groningen en de Eemskanaalboezem in en zou daardoor zeer geschikt zijn 
voor reguliere waterberging. In het kader van het project "Hoog water: een 
visie op waterhuishouding in de 2IC eeuw" wordt gezocht naar maatregelen 
om wateroverlast in de provincie Groningen te beperken. In deze studie zijn 
aan aantal gebieden aangewezen als noodbergingsgebieden. Meerstad is aan
gewezen als potentieel noodbergingsgebied. Het is nog onbekend hoe vaak 
het noodbergingsgebied moet worden ingezet. 

Een substantiële bijdrage aan extra reguliere berging wordt als positief gezien. 

• Waterberging: waterkwaliteit 
In kwalitatieve zin betekent noodberging dat het meer extra wordt belast. Dit 
kan slecht zijn voor de waterkwaliteit. Bij de beoordeling van de effecten van 
berging op de waterkwaliteit wordt er vanuit gegaan dat berging weliswaar 
ongunstig is voor de waterkwaliteit, maar dat bij een frequentie van eens per 
20 jaar of minder, het systeem voldoende robuust is om deze effecten op te 
vangen. 

• Functiecombinaties 
Er wordt binnen dit MER gekeken naar de mogelijkheden tot functiecombi
naties. Binnen het volle Nederland moeten we zuinig omgaan met de ruimte. 
Daar waar functies gecombineerd kunnen worden ontstaat elders weer ruim
te. De mogelijkheid tot functiecombinaties wordt positief beoordeeld 
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8.3.3 Beoordel ing 

I)c toetsing vindt plaats op basis van het integratiemodel inclusief de aanvul
lende maatregelen: 
• Meerpeil NAP 1,12 m: 
• Schutsluizen tussen meerstad meer en Duurswoldboezem; 
• Waterstandsfluctuatie 0,30 m minus streefpeil en 0,50 m plus streefpeil; 
• Waterberging en -aanvoer vanuit Winschoterdiep via nieuwe verbinding 

en Dunnemeer; 
• Slibvung in de vorm van vaargeul; 
• Defosfateringsinstallaties; 
• Natuurlijke stromingslabyrinten in natuurgebieden; 
• Infiltratie en transportsystemen voor dakwater; 
• Kwelsloot en circulatiesysteem; 
• Een meerbodem van mineraal zand. 

De toetsing vindt plants aan de hand van de hiervoor beschreven toetsingscri
teria en is deels kwantitatief en deels kwalitatief. 

I )e beoordeling is als volgt: 
• indien het watersysteem in sterke mate bijdraagt aan het te realiseren 

streefbeeld, dan wordt dit beschouwd als een sterk positief effect (++); 
• indien het watersysteem in redelijke mate bijdraagt aan het te realiseren 

streefbeeld, dan wordt dit beschouwd als een positief effect ( + ): 
• indien het watersysteem niet of nauwelijks bijdraagt aan het te realiseren 

streefbeeld, maar daar ook geen afbreuk aan doet, dan wordt het effect 
als nihil/neutraal beschouwd (0); 

• indien het watersysteem in geringe mate afbreuk doet aan het te realiseren 
streellveld, dan wordt dit beschouwd als een negatief effect (-); 

• indien het watersysteem in sterke mate afbreuk doet aan het te realiseren 
strccflieeld. dan wordt dit beschouwd als een sterk negatief effect (--). 

In tabel 8.1 is de lolaalbeoordeling van het watersysteem (het integratiemodel 
inclusief de aanvullende maatregelen) weergegeven. 

Tabel 8.1 Toetsing blauw raam werk aan streefbeelden water 

Criteria  

Duurzaam functionerend watersysteem 

• waterpeilen en fluctuaties 

• aanvoer en afvoer van water 

• grondwaterstanden en stijghoogten 

• kwel en wegzijging 

• watersysteem 

• aantal kunstwerken (energie) 

Watersysteem met voldoende waterkwaliteit 

• nutriëntengehalte 

• gebiedsvreemde stoffen (zout) 

Multifunctioneel watersysteem 

• vorm en waterdiepte van het meer 

• waterberging: waterkwantiteit 

• waterberging: waterkwaliteit 

• functiecombinaties 

+ 
+ 
0 
0 
+ 

0 
o 

(I 
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8.3.4 Toelichting 

Duur/aam functionerend watersysteem 
• Waterpeilen en fluctuaties 
De waterpeilen en peilfluctuaties van het integratiemodel liggen binnen de 
gestelde streefwaarden en worden daarom positief beoordeeld. 

• Aan- en afvoer van water (stromingsrichtingen en waterbalans) 
Uit waterbalansbcrekeningen (lit 5). blijkt dat de maximale afvoer 
0.150 mVsec bedraagt. Dit ligt ver beneden de huidige maximum afvoer van 
4,8 m'/sec. 
Uit geohydrogische berekeningen (lit 7) en waterbalansberekeningen (lit 5) 
blijkt dat de maximale waterbehoefte in de nieuwe situatie 0,200 mVsec be
draagt. Dit is vele malen lager dan in de autonome situatie (1,20 mVsec). 

Bij de genoemde getallen bij aan- en afvoer dient te worden vermeld dat net 
als in hoofdstuk 5 is aangegeven, de uitgangspunten van de verschillende be
rekeningen verschillen. De resultaten van de berekeningen kunnen niet één op 
één met elkaar vergeleken worden, maar bieden voldoende houvast om als 
richtinggevend te kunnen worden beschouwd. 

Door de aanleg van een meer met een oppervlak van circa 650 hectare mei een 
waterstandsfluctuatie ten opzichte van het streefpeil is dusdanig veel buffer 
ingebouwd dat de water aan- en afvoer ten opzichte van autonome ontwikke
ling niet toeneemt. Door koppeling van de verschillende plangebieden kan 
optimaal gebruik worden gemaakt van de buffercapaciteit van het meer. Een 
peil en debiet regelend kunstwerk tussen het meer en de Duurswoldboezem 
garandeert gelimiteerde afvoer vanuit Meerslad richting Duurswoldboezem 
zonder dat het areaal aan boezem wordt verkleind. 

Het watersysteem scoort positief ten aanzien van dit criterium. Indien de ge
tallen bij herberekening bevestigd worden scoort het watersysteem op dit cri-
tium sterk positief. 

• Grondwaterstanden en stijghoogte 
Het opzetten van het meerpeil NAP -1.12 m heeft tot gevolg dat direct langs 
de randen van het meer de grondwaterstand maximaal met 0,5 tot 1 m stijgt. 

Zie figuur 8.3: Effect grondwaterstand Integratiemodel. 

De invloed van het opzetten van het peil strekt zich uit tot enkele honderden 
meters vanaf het meer. De grondwaterstanden ter plaatse van de bestaande 
bebouwing wordt tot 0,50 m hoger. 

(Ter vergelijking: de berekende grondwaterstanden bij een meerpeil van 
NAP -1,75 m komen overeen met de grondwaterstanden berekend zoals bij 
het peil van -1,12. Dit valt ook te verwachten, daar enkel het meerpeil veran
dert. De overige streefpeilen zijn gelijk gebleven.) 

In het streefbeeld is gesteld dat de grondwaterstanden in bestaande te hand
haven gebieden/functies niet mag wijzigen, tenzij er een verbetering optreedt. 
Omdat de grondwaterstanden ter plaatse van de bestaande bebouwing onge
wenst stijgen scoort dit criterium negatief. Door het aanbrengen van een diepe 
kwelsloot rondom het meer is het effect enigszins terug te brengen. 
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Zie figuur 8.4: Diepe stijghoogte Integratiemodel, (meerpeil NAP -l,12m) 

I let diepe stijghoogtepatroon wordt beïnvloed door het aanleggen van een 
meer. De stijghoogte op het diepste punt wijzigt van NAP -2,80 m naar 
NAP -2.60 m (zie figuur 8.4). De grondwaterscheiding verschuift iets ten op
zichte van de huidige situatie. In het plangebied neemt de stijghoogte toe met 
0.20 tot 0,40 m. Het kwel water dat nu binnen het plangebied via het polder-
systeem wordt afgevoerd /al na aanleg van Meerstad Ma liet poldersysteem in 
het natuurontwikkelingsgebied Midden-Groningen worden afgevoerd. 
Afhankelijk van de plannen in het natuurontwikkelingsgebied Midden-
(ironingen. de uiteindelijke hoeveelheid kwelwateren de kwaliteit ervan 
scoort het watersysteem op dit punt voorlopig neutraal. 

• Kwel en wegzijging 
Zie figuur 8.5: Kwel/infiltratie Integratiemodel (meerpeil NAP -l,12m). 
Uit deze figuur is af te leiden dat bij een streefpeil van NAP -1,12 m op het 
meer, met name direct langs de randen van het meerde kwel- en inlïltratief-
luxen het sterkst zijn. De optredende kwelfiuxen direct langs de rand van het 
meer bedragen op enkele plaatsen meer dan 4 mm/dag. Het gebied waar de 
kwel zich voordoet beslaat enkele honderden meters. 
Ken lager streefpeil van NAP -1,75 m in het meer leidt tot een afname (onge
veer ile helft van de hoeveelheid die bij een peil van NAP -1,12 m is berekend) 
van de wegzijging vanuit het meer. Aan de randen van het meer treedt echter 
nog steeds een forse wegzijging en kwel op. Aan de noordzijde van het meer 
bevindt zich veen en klei. Hier is de wegzijging kleiner dan in het zuidelijke 
deel. 

Het kwel en infiltratiesysteem dat ontstaat als gevolg van de aanleg van het 
meer is dusdanig breed dat de wegzijging uit het meer niet geheel kan worden 
opgelost door de aanleg van brede kades of een kwelzone. Kr zal altijd een 
kleine kwelstroom overblijven. Het is op het moment van het schrijven van 
deze MKR nog niet in te schatten of de grootte van de kwelstroom ondanks 
de maatregelen dusdanig groot /uilen worden dal dil ook grote negatieve 
effecten zal opleveren. 
Het blauwe raamwerk scoort voorlopig neutraal op het criterium 
kwel wegzijging. 

• Watersysteem 
In het integratiemodel en de mitigerende maatregelen wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die het grotere stroomgebied buiten het plan
gebied biedt. Het water is gekozen op de laagste plekken binnen het plange
bied en er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrij verval. Verder is er 
een goede samenhang tussen de verschillende subwatersystemen in het plan
gebied. I lel watersyteem is logisch, robuust en herkenbaar. 
Kr is sprake van grote watersystemen die op een logische herkenbare manier 
met elkaar in verbinding staan. Kr is geen sprake van versnippering. Dit crite
ria wordt daarom positief beoordeeld. 

• Aantal kunstwerken (energie) 
Ken streefpeil van NAP -1,12 m en een verbinding met de Duurswoldboczem 
maakt het mogelijk zonder tussenkomst van een gemaal het overtollige water 
uit Meerstad onder vrijverval richting de boezem ie transporteren. Alleen 
kleinere gemalen zijn nodig om een doorstroming/circulatie van water binnen 
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het plangebied mogelijk te maken. Verwacht wordt dat de totale maalcapaci-
teit kleiner is dan in de autonome situatie. Dit is positief. 

Afhankelijk van het zuiveringsrendement van de natuurlijke zuiveringsme
thoden moeten er aanvullende maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld 
defosfateringsinstallaties). Zoals omschreven bij de nutriëntgehalten zijn in 
ieder geval aanvullende zuiveringsmaatregelen nodig. Over de aard en dimen
sie van de aanvullende maatregelen is echter nog onvoldoende bekend. Grote 
energieverslindende zuiveringsinstallaties worden als negatief beschouwd. 
Vooral ook omdat met een natuurlijk systeem geen helder meer ontstaat (zie 
onder nutriënten). 

Uit de analyse van Nelen Schuurmans Consultant blijkt dat kunstmatige de-
fosfatering nodig is om fosfaat te verwijderen uit het ingelaten boezemwater 
op het meer. De capaciteit wordt globaal ingeschat op 0,8 m3/sec. Naar ver
wachting zal dit de nodige energie kosten. De locatie en de definitieve beno
digde capaciteit zijn sterk afhankelijk van het definitieve ontwerp en moeten 
in het vervolgtraject worden bepaald. 
Voorlopig scoort het blauw-groene raamwerk ten aanzien van dit criterium 
negatief. 

Een watersysteem met een voldoende waterkwaliteit. 
• Nutriëntengehalte 
Uit "Onderzoek watersysteem Meestad" (Nelen&Schuurmans/Ouboler/-
Bureau Alle Hosper) blijkt dat het meer gevoelig is voor eutrofiëring en al-
genbloei. Om de belasting op het meer zo klein mogelijk te houden zijn allerlei 
maatregelen voorgesteld. Uit de analyse blijkt dat ondanks alle (aanvullende) 
maatregelen er kunstmatige maatregelen nodig zijn om het water helder te 
krijgen. Zonder deze kunstmatige maatregelen als defosfateringsinstallaties 
zal het fosfaatgehalte regelmatig tot 3 mg/ltr stijgen en daarmee ver boven de 
streefwaarde uitkomen. Met de kunstmatige maatregelen kan onderde 
normwaarde worden gekomen. Het is dan niet meer de vraag of de norm
waarde wordt gehaald, maar hoeveel defosfateringinstallatie(s) er komen en 
hoe groot deze worden gedimensioneerd. 

Samenvattend kan uit de analyse worden geconcludeerd dat er veel gedaan 
moet worden om een helder watersysteem te ontwikkelen. Uit de balansstudie 
blijkt dat zelfs bij volledige isolatie van het meer de belasting van het water
systeem regelmatig de normwaarde overschrijdt. Over de aard en dimensie 
van de aanvullende maatregelen is nog onvoldoende bekend. Binnen het wa
tersysteem van het integratiemodel wordt wel uitgegaan van maximale aan
vullende maatregelen. 

Harde uitspraken (garanties) over het al dan niet halen van het streefbeeld ten 
aanzien van de waterkwaliteit kunnen niet worden gedaan. Enerzijds zijn het 
aantal factoren en de processen die hierin een rol spelen onvoldoende bekend 
en onvoorspelbaar. Anderzijds zullen met name de aanvullende waterkwali-
teits-maatregelen en de praktische uitvoering van het werk (fasering, timing, 
manier en periode van vullen, inzet materieel, compartimentering) bepalend 
zijn voor het al dan niet halen van de doelstelling. 

Voorlopig scoort dit criterium neutraal ten opzichte van het streefbeeld, om
dat de insteek gekozen is om met aanvullende maatregelen een maxima
le/optimale waterkwaliteit te realiseren. Mechanische defosfatering is niet 
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duurzaam en vreet energie, maar dit komt in de andere criteria tot uitdruk
king. 

• Gebiedsvreenule stoffen (zout) 
Door de wijziging van de diepe stijghoogten van het grondwater na aanleg 
van Meerstad verschuift de grens tussen het Waddensysteem (zout) en het 
Drentse systeem (zoet) niet of nauwelijks. De stijghoogte neemt op het diepste 
deel met 0.20 m toe. Hierdoor neemt het potentiaal verschil af en stroomt er 
minder zout water richting "de put". Het streefpeil op het meer is hoger dan 
de diepe stijghoogte. Hierdoor ontstaat wegzijging en geen kwel. De kans op 
zout kwelwater in het meer is hierdoor niet aanwezig. 
Verder is het mogelijk dat er meer zout water via de diepere lagen vanuit het 
Waddensystecm richting plangebied wordt aangevoerd of op andere plaatsen 
dan nu via ontwatering in het oppervlaktewater komt. Door hogere streefpei-
len te kiezen dan de diepere stijghoogten is toevoer van zout kwelwater vrijwel 
uit te sluiten. 

Omdat de effecten niet groot zijn scoort het blauw-groene raamwerk hier 
neutraal. 

Multifunctioneel watersysteem 
• Vorm en waterdiepte meer 
Over de vorm en de waterdiepte van het meer wordt in het blauwe raamwerk 
weinig concreets vermeld. De toetsing op dit criterium wordt bij de effect be
schrijving van de alternatieven in hoofdstuk 12 meegenomen. 

• Waterberging: waterkwantiteit 
Het meer van 650 ha kan een waterschijf van 0.50 m bergen. Dit betekent een 
capaciteit van 3,25 miljoen m'. Dit is een substantiële bijdrage aan het tekort 
in 1998 van 1 I miljoen m' en wordt als /eer positief beschouwd 

• Waterberging: walerk waliteit 
Uit berekeningen van Neelen & Schuurman blijkt dat als gevolg van de ber
ging het fosfaatgehalte stijgt tot circa 9.8 mg/nr/dag. Dit is een belasting die 
ver boven het omslagpunt van een helder naar een troebel watersysteem ligt. 
De effecten van deze belasting zullen in ieder geval gedurende een daarop 
volgende zomer zorgen voor een troebel watersysteem. 
Bij bovenstaande rekenresultaten is uitgegaan van een direct verbinding tus
sen EKDB en Meerstad. Door de aanvullende maatregelen, genoemd in pa
ragraaf 8.2.5, wordt het negatieve effect verminderd. Nieuwe berekeningen 
moeten aantonen in welke mate deze maatregelen leiden tot een kwaliteits
verbetering en het effect op de waterkwaliteit in het meer. 
Vanwege de hoge nutriëntenbelasting en de (tijdelijke) ontwrichting van liet 
systeem scoort het blauw-groene raamwerk op dit criterium negatief. 

• Functiecombinaties 
De volgende functiecombinaties worden benut/zijn mogelijk: 

- recreatie en waterberging (het meer met schutsluisen en nieuwe ver
binding); 

- natuur en waterberging (kweizone); 
- waterzuiveringen natuur (natuurlijk zuiveringssysteem); 
- recreatie en water aan- en afvoer (verbinding met Winschoterdiep); 
- zandwinning en slibbering (zandwinputten); 
- vaarrecreatie geul en slibberging (vaargeul). 
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Door de vele functiecombinaties wordt het watersysteem zeer positief beoor
deeld. 

8.3.5 Toetsing ten opzichte van autonome ontwikkeling 
De autonome ontwikkeling voor het aspect water bestaat voornamelijk uit 
ontwikkelingen die het gevolg zijn van ontwikkelingen in het landbouwbeleid 
op een hoger niveau. Op strategisch nieau is daar nu niets over te zeggen. In 
een vervolg MER kan voorde landbouwgebieden binnen het plangebied op 
inrichtingsniveau daar nader op in worden gegaan. 
In verband met grootschalige natuurontwikkeling Midden-Groningen (Stra
tegisch Groenproject Midden Groningen) worden de streefpeilen in Midden 
Groningen verhoogd. Grofweg betekent de peilverhoging dat in een smalle 
strook aan de westzijde (enkele honderden meters) een verhoging van de 
grondwaterstand optreedt. Deze verhoging van de grondwaterstand is in de 
toetsing niet meegenomen, maar kan in de randzone wel nadelige effecten 
opleveren voor de landbouw. Dit zal op inrichtingsniveau verder moeten 
worden onderzocht. 

8.4 Aandachtspunten b lauwgroen raamwerk voor aspect water 

Bodemdaling 
De verwachte bodemdaling is afgeleid uit een studie uitgevoerd door de 
NAM. De verwachte bodemdaling voor het onderzoeksgebied bedraagt 
maximaal 20 cm tot 2010, maximaal 25 cm tot 2025 en maximaal 30 cm tot 
2050 (NAM. 2000). De bodemdaling vindt zodoende gelijkmatig plaats. 
Doordat er wel regionale verschillen in bodemdaling zijn betekent dit dat het 
wel effecten heeft op de waterhuishouding. 
Overwogen kan worden om de peilen van het watersysteem mee te laten zak
ken met de bodemdaling of de dijken te verhogen en het watersysteem op peil 
te houden. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat de boezems op peil blijven, is 
extra opvoerhoogte van de gemalen nodig indien het watersysteem meezakt. 
Hierbij kan in het ontwerp van de kunstwerken rekening worden gehouden. 

Zandwinputten 
Het effect van het aanleggen van zandwinputten met betrekking tot kwel en 
wegzijging in het midden van het meer is beperkt. Indien de zandwinputten in 
het noordelijke deel van het meer worden gesitueerd bestaat de kans dat de 
deklagen worden doorgraven met het gevaar dat zout grondwater van het 
Waddensysteem toestroomt. In de aanlegfase bestaat er grote kans dat zich 
onder in de put zout water verzamelt en de waterkwaliteit slecht wordt. Dit 
kan in de eerste jaren leiden tot stinkend water in het najaar, wanneer bij har
de wind de spronglaag "omkeert". Door het potentiaal verschil tussen toe
komstig meerpeil en stijghoogte zal het water in de zandwinput op den duur 
zoet worden. 
Diepere gedeelten in het meer zijn op zich gunstig voor de waterkwaliteit mits 
de diepte minder dan circa 14 m bedraagt en het oppervlak van het diepere 
gedeelte niet meer dan 15 a 20% bedraagt van het totale meeroppervlak. 

Muggen 
Ondiep, stilstaand water is een bron voor muggenlarven. Bij het water zijn of 
wonen betekent dat er altijd muggen zullen zijn. Muggen kunnen wel zoveel 
mogelijk beperkt worden door ondiep stilstaand water te voorkomen. Daar
naast zal bij een gezonde vistand in het meer de hoeveelheid muggen meeval
len. De eerste jaren zullen de meeste muggen aanwezig zijn doordat er nog 
niet een gezonde visstand aanwezig is. Wat voor de Meerstad situatie een ge-
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zonde visstand is moet nog nader gedefinieerd worden in een visstandsbe-
heerplan. 

Fasering 
De aanleg van het plangebied Meerstad verloopt in lasen. De eerste jaren na 
aanleg zijn bepalend voor het al dan niet realiseren van een helder meer. Lukt 
het niet om het meer in deze periode helder te krijgen en het meer ontwikkelt 
zich richting een troebel water, dan wordt het (mede gezien de oppervlakte 
van het meer) een lange weg om het streefbeeld te bereiken. Het is gewenst dat 
direct na aanleg een voldoende groot areaal onderwatervegetatie tot ontwik
keling komt (goed monitoren!). Naast de helderheid van het water speelt hier 
ook mee in hoeverre nog een 'zaadbank' vanuit het verleden aanwezig is. 
De herkomst, methode en periode van het vullen van het meer is belangrijk 
(onder andere vis weren). Vanaf het begin moeten circulatie en defosfaterings-
mogelijkheden aanwezig zijn. Bij de aanleg van het systeem moet tevens vol
doende aandacht zijn voor de kwaliteit van het vulwater. indien het vulwater 
van onvoldoende kwaliteit is vormt dit een bedreiging voor de ontwikkeling 
van een helder watersysteem. Er moet dan ook een op Meerstad toegesneden 
vulstrategie worden ontwikkeld, waarbij gebruik kan worden gemaakt van de 
ervaringen bij de Blauwe Stad. 

Het is niet wenselijk om in de eerste jaren na aanleg waterberging toe te staan. 
Dit kan net het zetje zijn waardoor het balletje in de verkeerde richting gaat 
rollen (er ontstaat troebel water). De mogelijkheden voor waterberging moe
ten na 5 jaar worden ingeschat. Indien het meer zich in die tijd heeft ontwik 
keld tot een duurzaam, helder systeem (met een voldoende groot areaal aan 
onderwatervegetatie) kan waterberging worden overwogen. Ook het moment 
van waterberging (winter-zomer) speelt hierin een essentiële rol. 

Helder water 
I Iet duurt minimaal 5-10 jaar voor zich een stabiele situatie (evenwicht) voor
doet (hetzij duurzaam helder, hetzij duurzaam troebel). Qua nutriëntgehalten 
zal het meer zich na aanleg waarschijnlijk bevinden in de 'middenzone' (matig 
voedselrijk). In deze situatie komen zowel duurzaam troebele, dan wel duur-
zaaam heldere wateren voor. Het balletje bevindt zich als het ware op de wip. 
Er is maar een klein zetje (lees: menselijke of natuurlijke invloed) nodig om 
het systeem in de troebele, danwei in de heldere fase te krijgen. 
I en zandbodem vergroot de kans voor helder water (in ieder geval geen leem-
of kleibodem). Een laag van minimaal 0,40 m is voldoende. 

Vissen 
Na verloop van tijd zal de visstand zich gaan ontwikkelen en doorgroeien tot 
de visgemeenschappen en biomassa's die behoren bij het streefbeeld. Het is 
zaak om de visstand in de hand te houden en niet te laten doorschieten naar 
biomassa's die boven de draagkracht van het systeem uitreiken. Bij het streef
beeld past de ontwikkeling van een snoek-blankvoorn-watertype. Naast 
snoek zal echter voldoende baars en aal aanwezig moeten zijn om de witvis-
stand in toom te houden. De visstand vormt een goede bio-indicator om de 
ontwikkelingen van het systeem te blijven volgen (monitoring om de 4-5 jaar; 
conform STOWA-richtlijnen). Een en ander past tevens in de EK.W. 
Eén en ander kan worden beschreven in een visstandsbeheersplan dat een 
onderdeel van een beheersplan van Meerstad kan vormen. 
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9 Toetsing groen raamwerk aan ecologi
sche streefbeelden 

9.1 Algemeen 
In hoofdstuk 7 is de ecologische onderbouwing gegeven van het blauw-groene 
raamwerk. In dit hoofdstuk wordt getoetst of het groene raamwerk voldoet 
aan de ecologische streefbeelden. Achtereenvolgens wordt het groene raam
werk getoetst aan de streefbeelden van: 
• de natuur- en groengebieden; 
• de ecologische verbindingszones; 
• het toekomstige meer; 
• het watersysteem. 

9.2 Toetsing natuur- en groengebieden aan ecologische streefbeelden 
De huidige natuurgebieden die binnen de EHS vallen hebben in het blauw
groene raamwerk een ruime plaats gekregen. Er worden met het raamwerk 
kansen geboden voor een kwaliteitsverbetering van de EHS-gebieden, waar
van sommige buiten de begrenzing van het plangebied liggen. Deze kwali
teitsverbetering is realiseerbaar doordat hydro-ecologische relaties worden 
gerespecteerd en doordat de ruimtelijke relaties die door met name dieren 
worden onderhouden, worden gerespecteerd. 

De huidige natuurwaarden die buiten de EHS vallen, zijn soms in het blauw
groene raamwerk opgenomen. In de meeste gevallen kunnen de huidige na
tuurgebieden ecologisch gezien "ontsloten" worden door het raamwerk. 
waardoor er meer onderlinge ecologische samenhang ontstaat. Of dit daad
werkelijk gebeurt is afhankelijk van het alternatief. Het raamwerk is nadruk
kelijk sturend voor het inzetten van de GlOS-hectaren (ontsnippering) en de 
locatie van nat natuurgebied nabij Midden-Groningen). Ten aanzien van het 
zeer open landbouwgebied (matig waardevol weidevogelgebied) voorziet het 
raamwerk niet in een veiligstelling van hel gebied. 

9.3 Toetsing ecologische verbindingszones aan ecologische streefbeelden 
Er is sprake van verschillende verbindingszones, namelijk één robuuste ver
bindingszone en drie verbindingszones met een lagere prioriteit. 
De verbindingszone met de hoogste prioriteit is de robuuste verbindingszone 
tussen Midden-Groningen en het Zuidlaardermeergebied. Het blauw-groene 
raamwerk voorziet in het realiseren van een zone, waar zowel natte als voch
tige tot enigszins droge natuurtypen tot ontwikkeling kunnen worden ge
bracht. Dit sluit goed aan bij het streven naar een verbindingzone die niet 
alleen op enkele doelsoorten is gericht maar juist op de relevante ecosyste
men. Daarmee wordt de kans vergroot dat de verbindende zone ook daad
werkelijk ecologisch functioneert. 

De verbindingszones met een lagere prioriteit dan de robuuste verbindingzone 
betreffen: 
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• De/one tussen Vlidden-Groningen. Rijpmazoneen Vossenburg. Deze 
verbindende zone is, bij de realisatie van één groot meer, niet realiseerbaar 
met het blauw-groenc raamwerk. Indien het Slochterdiep gehandhaafd 
blijft is deze verbinding te realiseren met het raamwerk. 

• De Hunzezone, als verbinding tussen de robuuste verbindingszone, via de 
Middelberterplas met de kwelzone (/ie verder), en met doorkoppelingen 
naar relatief grote stedelijke groenstructuren van de Hunze (o.a. van Mili
euboulevard, Fivelpoort) en eventueel recreatie- en natuurgebied Kardin-
ge/Noorddijk. Deze verbindingszone komt in het blauw-groene raamwerk 
goed tot uiting. Afhankelijk van het alternatief zal deze zone in meerdere 
of mindere mate ecologisch kunnen functioneren. Ook kan de Hunzezone 
kleinere natuurgebieden (buiten de EHS) ontsnipperen. 

• De kwelzone langs de zuidkant van het toekomstige meer kan ecologisch 
functioneren indien de zone voldoende breedte én samenhang heeft. Eco
logisch gezien is het gunstig dat er twee verbindings/ones /i|n die hel toe
komstige te bebouwen gebied "omarmen" (kwelzone aan noordzijde en 
I lun/e/one aan /uidwestzijde van ^\c bebouwing). Daarmee wordt de 
kans vergroot dat de zones ook daadwerkelijk functioneren als verbin
dende schakels (risico spreiding). De alternatieven bepalen uiteindelijk 
hoe het functioneren daadwerkelijk uitpakt. Daarnaast kunnen de ge
noemde ecologische verbindingszones ondersteunend werken aan de ro
buuste verbindingszone. Zij zijn dan tijdelijke of blijvende leefgebieden 
van organismen die hun primaire activiteiten in de robuuste verbindings
zone hebben, in het bijzonder voor jonge (kritische) dieren die op zoek 
zijn naar een eigen territorium, en aanvankelijk genoegen nemen met een 
territorium van mindere kwaltiteit. 

9.4 Toetsing meer aan ecologische streefbeelden 
Het blauw-groene raamwerk biedt de mogelijkheid voor het op grote schaal 
ontwikkelen van levensgemeenschappen van open wateren oeverzones (inclu
sief verlandingsgemeenschappen) die kenmerkend zijn voor de (matig) voed-
selrijke omstandigheden. Afhankelijk van het alternatief en de uiteindelijke 
inrichting zal hierin verder gestuurd kunnen, worden door uit te gaan van een 
zonering in gebruiksintensiteit van het open water en de oeverzones. Het 
raamwerk biedt hiervoor het kader. De waterkwaliteit, peildynamiek en de 
morfologie en substraat van de water-, verlandings- en oeverzones bepalen 
samen met een kwantitatieve ruimtelijke reservering voor levensgemeen
schappen en het toekomstige gebruik, het uiteindelijke resultaat in termijn 
van natuurtypen (ecotopen), mate van biodiversiteit en zeldzaamheid. 

9.5 Toetsing watersysteem aan ecologische streefbeelden 
Deze toetsing heeft betrekking op het watersysteem buiten het meer. Het 
blauw-groene raamwerk biedt het kader voor hydrologische buffering van de 
natuurgebieden en ecologische verbindingszones die deze buffering nodig 
hebben. Afhankelijk van het alternatief en de uiteindelijke inrichting van de 
bebouwingslocaties en infrastructuur zal deze buffering meer of minder luk
ken. 

Voor het gehele gebied geldt dat het in ecologisch opzicht van groot belang is 
hoe de toekomstige bebouwingslocaties en infrastructuur voldoende "droog
legging" krijgen in de thans natte tot vochtige gebieden. Dat kan door opho
gen, door verlagen van de grondwaterstand (draineren) of door een combina
tie van beide. 
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Met name de plaatselijk aanwezige kwelvegetaties (in sloten) kunnen door 
deze inrichtingsvormen hetzij negatief hetzij positief beïnvloed worden. 
Net blauw-groene raamwerk heeft geen betrekking op het kleinschalige wa
tersysteem van het huidige agrarische gebied waar in de toekomst gebouwd 
kan worden en kan hierop derhalve niet beoordeeld worden. 

9.6 Effecten ten opzichte van autonome ontwikkel ing 
Ten opzichte van de autonome ontwikkeling heeft het blauw-groene raam
werk op zichzelf een sterk positief effect. De realiseringervan geeft aan het 
gebied een grote ecologische meerwaarde. 
Wel zullen bij de verdere inrichting van het gebied, ten gevolge van de aanleg 
van het meer, infrastructuur, woningbouwlocaties en bedrijventerreinen, in 
grote delen van het plangebied bestaande natuurwaarden verdwijnen. Dit 
effect wordt beschreven bij de beoordeling van de alternatieven (hoofd
stuk 12). 
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10 Infrastructureel en structurerend 
raamwerk 

10.1 Algemeen 
I Iet structurerend raamwerk is samengesteld uit het blauw-groene raamwerk 
en het raamwerk voor de hoofdinfrastructuur. In de hoofdstukken 7, 8 en 9 is 
ingegaan op het blauw-groene raamwerk. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
het infrastructurele raamwerk, zoals dat in het kader van het Masterplan tot 
stand is gekomen. Daarvoor wordt allereerst een beschrijving gegeven van de 
huidige situatie en de autonome ontwikkeling met betrekking tot de infra
structuur en mobiliteit in het plangebied (paragraaf 10.2). Vervolgens worden 
in paragraaf 10.3 de streefbeelden voor infrastructuur en mobiliteit geformu
leerd. Daarna wordt in paragraaf 10.4. het structurerend raamwerk beschre
ven. In paragraaf 10.5 wordt aangegeven in hoeverre het infrastructurele 
raamwerk van invloed is op het functioneren van het blauw-groene raam
werk. Tevens wordt aangegeven op welke wijze eventuele negatieve effecten 
van het infrastructurele raamwerk op het blauw-groene raamwerk op inrich
tingsniveau kunnen worden gemitigeerd. 

10.2 Infrastructuur en mobiliteit 

10.2.1 Huidige situatie 
I Iet plangebied wordt aan de (zuid)west/ijde begrensd door twee grote ver-
keersaders: de A7 naar I loogezand-Sappemeer en de N28, de oostelijke ring 
om Groningen. Van belang binnen het plangebied is de weg langs de lintbe
bouwing naar Harkstede; de Hoofdweg. Daar bijna parallel aan (aan de west
zijde) ligt de weg langs/door Middelbert. Engelbert en Westerbroek. Langs 
het Slochterdiep ligt de weg naar Slochteren. 

Het spoorwegennetwerk bestaat uit spoorlijnen vanuit Groningen richting het 
noorden/oosten: Delfzijl, richting het zuiden/oosten: I loogezand, richting het 
/uiden: Assen/Zwolle, richting het westen: Leeuwarden. Voor lokaal open
baar vervoer is er een tweetal buslijnen van en naar Groningen, die de dorpen 
op de Hoofdweg aandoen. 

De bestaande fietsinfrastructuur ligt langs het Damsterdiep. langs de hoofd
weg en langs het Slochterdiep. De bestaande hoofdinfrastructuur is aangege
ven in figuur 10.1. Het bestaande openbaar vervoer is aangegeven in figuur 
10.5. 

10.2.2 Autonome ontwikkeling 

Aanleg Euvelgunnetraeé 
In de nabije toekomst wordt het Euvelgunnetraeé aangelegd. Dit houdt in dat 
de N28, ter hoogte van de bocht bij de Euvelgunnerwaterlozing. een zuidelijke 
aansluiting krijgt naar de A7 (tussen Oude Roodehaan en Roodehaan). 
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Aanleg bv-passes ter hoogte van het bedrijventerrein Zuidoost 
Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen de zuidelijke ringweg en de 
Bornholmstraat. 

Aanleg Sontbrug 
Door de aanleg van de Sontbrug wordt de Driebondsweg verbonden met de 
Sontweg. Hierdoor ontstaat een directe verbinding met de kern van de stad 
Groningen en wordt het Damsterdiep ontlast. 

Aanleg Herlagebrug 
Aanleg van brug tussen de Bornholmsstraat en het Damsterdiep (over het 
Eemskanaal). 

10.2.3 Meerstad in breder perspectief 
In deze paragraaf wordt een aantal overige ontwikkelingen van belang bij de 
ontwikkeling van Meerstad geschetst. 

Het hoofdwegensysteem 
Door de ontwikkeling van Meerstad zal het hoofdwegennet (ringwegenstelsel) 
van de stad zwaarder belast worden, hetzelfde geldt voor het stedelijk hoofd
wegensysteem. 
De Langmanmaatregelen geven enige ruimte in de doorstroming maar juist 
op het deel van de zuidelijke ringweg tussen het Europaplein en de Hereweg 
ontbreekt de ruimte om verdergaande maatregelen te nemen die doorstro
ming verder moeten bevorderen. Op het stedelijk hoofdwegennet met name 
het zuidoostelijk deel, zo blijkt uit studies, zal er tijdens de spitsuren sprake 
zijn van enige stagnatie in de verkeersafwikkeling. Dit geldt met name voor 
het punt Griffeweg / Sontweg/ Europaweg. Voor dit punt is berekend dat de 
vertraging kan oplopen tot circa 3 minuten. 
Eén van de mogelijke knelpunten bij de ontwikkeling van Meerstad is de 
combinatie van aansluitingen Damsterdiep (Rijksweg N360) / Driebondsweg 
en de verknoping van het Euvelgunntracé met de zuidelijke ringweg. Voor de 
ontwikkeling van Meerstad wordt ervan uitgegaan dat de provinciale weg 
(N360)qua functie en positionering gehandhaafd blijft. Inde komende jaren 
gaat de provincie onderzoeken welke alternatieven er zijn voor de provinciale 
weg (N360). 

Samenspel met de stad 
Meerstad zal voor haar hoofdvoorzieningen (winkels / medische zorg en ont
spanning) en deels werkgelegenheid georiënteerd zijn op de stad/ centrum 
Groningen. 
Daarbij geldt dat met name het centrum, geredeneerd vanuit autobereikbaar-
heid, een beperkte opnamecapaciteit heeft. 
Om de toekomstige bewoners van Meerstad toch optimaal te kunnen laten 
profiteren van het centrum is van groot belang dat er vanuit Meerstad wordt 
ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer, het bieden van een daadwerkelijk 
alternatief, en goede fietsvoorzieningen vanuit het gebied naar de stad. Op dit 
moment wordt binnen het stedelijk gebied voor 50 % van de verplaatsingen de 
fiets gebruikt en hiermee wordt het belang van goede fietsverbindingen met de 
stad en ook binnen Meerstad en regio onderstreept 
Uit de STOV studie blijkt dat het inzetten van een hoogwaardig openbaar 
vervoersyteem naar Meerstad kan leiden tot 15 % minder autoritten naar de 
stad. 
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Dat een goed bereikbaar OV systeem werkt blijkt uit het resultaat van de ci
tybus. In het jaar 2002 maakten circa 1,2 miljoen reizigers van dit systeem 
gebruik. 

10.2.4 Modelberekeningen 
Voor het berekenen van de verkeersstromen van en naar Meerstad is gebruik 
gemaakt van het Agglomoratie model 2010. 
Dit model is tevens gebruikt voor de berekeningen welke in het kader van de 
m.e.r.-studie Zuidelijke Ringweg zijn uitgevoerd. 

Voor het berekenen van de verkeersstromen zijn de volgende ingrediënten aan 
het model 2010 toegevoegd. 
• Hel complete I.angmanpakket. 

De maatregelen binnen dit pakket zijn aanleg aansluiting Laan Corpus 
den Hoorn / aanpassing van Juliana-plein /aanleg van de bypasses in het 
gebied zuidoost/ het Euvelgunnetrace. 

• Een nieuwe ontwikkeling van Ikea 30000 m bvo. 
• Extra detailhandel in de zone Eemskanaaal 20.000 m bvo. 
• 1.000 woningen in de zone Eemskanaal. 
• 8.000 woningen in Meerstad. 
• 140 ha bedrijven terrein horend bij ontwikkeling van Meerstad. 
• De Sontbrug en de Berlagebrug. 
Aan het model is niet toegevoegd de gewenste opwaardering van het open
baar vervoer (STOV) en de mogelijke effecten van een omgelegde N360 (stu
die moet nog worden gestart ) 
Door het toevoegen van ingrediënten kan gesteld worden dat hier sprake is 
van een doorzicht tot na 2015. 

10.2.5 Streefbeelden 
Bij het streefbeeld voor infrastructuur en mobiliteit wordt onderscheid ge
maakt in de deelaspecten: 
• bereikbaarheid; 
• verkeersleefbaarheid; 
• verkeersveiligheid. 

Streefbeeld bereikbaarheid openbaar vervoer 
De gezamenlijke overheden hebben als beleidsuitgangspunt om Meerstad aan 
de stad Groningen te verbinden met een Hoogwaardige Openbaar Vervoersas 
(HOV), die zich uit in geheel vrijliggende infrastructuur in 2 richtingen. Uit
gangspunt is een verbinding met "tramkwaliteit" (zie STOV studie, oktober 
2002). De Driebondsweg (met Sontbrug) en de Sontweg is de ideale route om 
in een rechte lijn vanaf het busstation van de stad Groningen een efficiënte en 
snelle openbaarvervoersverbinding te maken met Meerstad (zie ook STOV). 

Hiervan uitgaande wordt ernaar gestreefd dat: 

• (hoogwaardig) openbaar vervoer een structureel aandeel van de verplaatsin
gen tussen Meerstad en de binnenstad voor haar rekening kan nemen. Het 
streven is om 15% tot 20'/» van de verplaatsingen binnen Meerstad en van 
Meerstad naar het centrum van Groningen met het openbaar vervoer te laten 
plaatsvinden. 

De nadruk ligt hierbij vooral op het zorgdragen voor minder verplaatsin
gen per auto tussen Meerstad en de stad Groningen. 
Momenteel (2002) bedraagt het aandeel OV in het centrum van Groningen 
21%. 
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Streefbeeld bereikbaarheid fiets 
Naast het openbaar vervoer is ook de fiets een belangrijk vervoersmiddel. 
Binnen de gemeente Groningen wordt er vanuit gegaan dat een afstand van 6 
ä 7 km tussen huis en doellocatie voor de fietser acceptabel is. Voor de ver
bindingsroute richting Meerstad geldt dat dit traject voor een grote doelgroep 
nog steeds als fietsbaar wordt gezien. Dit moet worden uitgebuit. Het Dam-
sterdiep heeft een fietspad over de gehele lengte van het tracé, de Driebonds-
weg/Sontweg moet dat op zijn minst ook hebben. Belangrijk voor de fietsrou
te is de aantrekkingskracht of de aantrekkelijkheid ervan. Er is in een eerder 
stadium gesproken over een "superfietsroute" tussen Groningen en Meerstad. 
Dit betekent dat. naast continuïteit, breedte, comfort en voorrang van het 
fietspad zelf, juist de direct aanliggende ruimtes en bebouwing een zeer be
langrijke rol spelen. Een sociaal veilige en een zo direct mogelijke en functio
neel aantrekkelijke route is noodzaak voor het doen slagen van een (su-
per)fietsroute met het oog op het bereiken van een hoog aandeel fietsers. 

Het streven is er op gericht dat: 
• het fietsgebruik een structureel aandeel van de verplaatsingen, enerzijds bin

nen Meerstad en anderzijds tussen Meerstad en de binnenstad en werkgebie
den (dichtstbijzijnde is het Europapark) van de stad Groningen, voor haar 
rekening kan nemen. Het streven is om 45'/« van de verplaatsingen vanuit 
Meerstad met de fiets te laten plaatsvinden. 
Rekening houdend met het hoge aandeel fietsverplaatsingen in Groningen 
(50% in het centrum, 2002) ten opzichte van het landelijk gemiddelde is dit 
streefpercentage gerechtvaardigd. 

Streefbeeld bereikbaarheid auto 
Er wordt naar gestreefd dat: 
• het autogebruik voor de interne verplaatsingen binnen Meerstad en op rela

ties niet de Stad wordt geminimaliseerd. Het autoverkeer over langere ver-
plaatsingsafstanden dient zo snel mogelijk naar het omringende hogere orde 
wegennet te worden geleid. 
Concreet betekent dit dat het streven is om 35% tot 40% van de verplaat
singen van Meerstad met de auto te laten plaatsvinden. Ter vergelijking: 
het percentage van autoverplaatsingen in de binnenstad in 2002 bedraagt 
29%, 
Bij de aansluitingen op de ringweg (N360 en Driebondsweg) moet zo min 
mogelijk congestie optreden en er moet sprake zijn van een goede verkeers-
spreiding over de aansluitingen op de A7 en N28. 
Bovendien moet het oude lint, vooral de Engelberterweg, een autoluw ka
rakter verkrijgen cq behouden. In de autonome ontwikkeling bedraagt de 
intensiteit 85 mvt. 
Het reeds zwaar belaste Damsterdiep moet zoveel mogelijk ontlast worden 
en vraagt om een zo groot mogelijke afname. In de autonome situatie be
draagt de intensiteit 1588 mvt. 
Tussen de aansluitingen Driebond en Damsterdiep moet een zo laag moge
lijke intensiteit worden gerealiseerd in verband met het voorkomen van 
weefproblemen. In de autonome situatie bedraagt de intensiteit 5300 mvt. 
De Slochterdiepzone moet zo laag mogelijk belast worden, aangezien dit 
verkeer zich door Meerstad naar het hogere orde net moet afwikkelen. In 
de autonome situatie bedraagt de druk 49 mvt. 
De hiervoor genoemde intensiteiten zijn afkomstig uit de verkeersstudie 
van DMV. juli 2002 en zijn berekend voor het jaar 2010 en hebben betrek
king op de intensiteit voor maatgevend avondspitsuur. 
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.Streefbeeld Verkeersleefbaarheid 
Met verkeersleefbaarheid wordt gedoeld op een zo prettig mogelijke leef- en 
recreatieomgeving waarbij zo min mogelijk hinder wordt ondervonden van de 
gevolgen van autoverkeer (i.e. drukte, snelverkeer, stank, gevoel van onvei
ligheid. geluid en de combinaties ervan). 

Het streefbeeld is: 
• een zodanige verkeersstructuur en ruimtelijke opbouw van de woonlocaties 

dat de verkeersleefbaarheid is ingebouwd/gewaarborgd. 
Gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke belasting van de bestaande we
gen. 

Streefbeeld Verkeersveiligheid 
De potentiële verkeersveiligheid dient intrinsiek opgesloten te zitten in de 
verkeersstructuur (Duurzaam Veilig). Voor de nieuwe infrastructuur geldt dat 
functie vorm en gebruik in het ontwerp zo goed mogelijk op elkaar afgestemd 
moeten worden. Voor bestaande infrastructuur betekent dit dat, afhankelijk 
van de functie van de betreffende weg, er aanpassingen nodig zijn om vorm. 
functie en gebruik op elkaar af te stemmen. 

Gestreefd wordt naar: 
• een zo laag mogelijke belasting van de bestaande wegen. 

10.3 Infrastructureel raamwerk 

10.3.1 Algemeen 
In het infrastructurele raamwerk wordt onderscheid gemaakt in: autoverkeer. 
openbaar vervoer, fietsverkeer. 
Vanuit de streefbeelden dient hierbij rekening te worden gehouden met de 
volgende aandachtspunten: 

• Wat betreft het openbaar vervoer hebben de gezamelijke overheden als 
beleidsuitgangspunt om Meerstad aan de stad Groningen te verbinden 
met een Hoogwaardig Openbaar Vervoersas (IIC)V). 

• Vanuit oogpunt van een optimale leefbaarheid moet het autogebruik voor 
de interne verplaatsingen binnen Meerstad en voor de verplaatsing tussen 
Meerstad en de stad Groningen worden geminimaliseerd. Het autover
keer over langere verplaatsingsafstanden moet zo snel mogelijk naar het 
omringende hogere orde wegennet worden geleid. 

• Voor fietsers moeten in Meerstad aantrekkelijke fietsroutes worden gerea
liseerd zowel naar de stad Groningen als naar het omringende buitenge
bied. 

10.3.2 Infrastructuur autoverkeer 

Bestaande hoofdwegenstructuur 
De hoofdinfrastructuur bestaat uit een aantal wegen die van regionaal belang 
zijn en een aantal wegen die van lokaal belang zijn. 

Wegen van regionaal belang 
• Snelwegen: 

- A7 Amsterdam - Afsluitdijk - Groningen - Hoogezand - Duitsland; 
A28 Groningen - Assen - Zwolle - Utrecht. 
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• Autowegen: 
- N360 Groningen - Delfzijl; 
- N33 Appingedam / Delfzijl - Veendam - Assen. 

• Wegen die de ring van Groningen vormen: N7, N28, N370: 
- N46 Groningen - Eemshaven, N370, N46, N355 Groningen - Leeu

warden en het Euvelgunnetracé (wordt momenteel gerealiseerd). 

Wegen van lokaal belang 
• N986: de Hoofdweg: Ruischerbrug - Harkstede - Kolham. 
• De weg Middelbert - Engelbert - Westerbroek. 
• De Driebondsweg, inclusief aan te leggen Sontbrug. 
• N860 Groningen - Hoogezand met een deel naar Haren. 
• N386 Hoogezand - Zuidlaren - Tynaarlo. 

Toekomstige infrastructuur ten behoeve van Meerstad 
Gezien de ligging en omvang van Meerstad is het van belang zowel een goede 
verbindingen te realiseren tussen Meerstad en de stad Groningen als een goe
de verbinding te realiseren tussen Meerstad en het hoger orde wegennet (zie 
figuur 10.1: Basisraamwerk infrastructuur). 

Verbinding Meerstad met de stad Groningen 
• De verbinding tussen de stad en Meerstad wordt gevormd door een route 

over de Sontbrug en de Driebondswcg. Het lint Ruischerbrug- Harkstede 
- Kolham - Slochtercn en het lint Middelbert - Engelbert - Westerbroek 
worden op deze manier aan de binnenstad van Groningen gekoppeld via 
een nieuwe route die het centrum van Groningen en Meerstad dichter bij 
elkaar moet brengen. 

Verbinding Meerstad met de ring Groningen 
• Meerstad wordt gesitueerd langs het Euvelgunnetracé. Dit tracé vormt 

onderdeel van de Ring van Groningen en vormt onderdeel van de hoofd
wegenstructuur. Een verbinding van Meerstad met het Euvelgunnetracé is 
dan ook van belang. 
De verbinding is mogelijk: 
1) via een noordelijke en een zuidelijk afslag aan het Euvelgunnetracé 

wordt een verbinding gemaakt met de Hoofdweg, daardoor worden 
de linten Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochteren alsmede 
het lint Middelbert - Engelbert - Westerbroek beide aan het Euvel
gunnetracé gekoppeld. 

2) Een andere mogelijkheid is om de zuidelijke aansluiting van het Eu
velgunnetracé alleen te gebruiken voor een interne ontsluiting van de 
Hunzezone teneinde het lint Middelbert - Engelbert - Westerbroek uit 
de hoofdautostructuur te halen. De zuidelijke aansluiting van het Eu
velgunnetracé wordt niet verbonden met de Hoofdweg. Hierdoor 
worden het lint Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochteren (de 
Hoofdweg) en het lint Middelbert - Engelbert - Westerbroek alleen via 
de noordelijke afslag aan het Euvelgunnetracé gekoppeld waardoor 
deze weg drukker wordt. De verkeersbelasting wordt hier te groot 
waardoor deze mogelijkheid naar verwachting alleen realiseerbaar is 
indien deze wordt gecombineerd met een aansluiting van Meerstad op 
deA7. 

Naast de bovengenoemde mogelijkheden voor ontsluiting van Meerstad is 
het, aanvullend, ook mogelijk te komen tot een combinatie met: 
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• Verbinding van Meerstad mei de A7 
Nabij Harkstede komt een nieuwe aansluiting op de A7 die leidt naar de 
Hoofdweg: het lint Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochteren. De weg 
in het lint Middelberl - Engelbert - Westerbroek wordt minder belangrijk 
voor autoverkeer en is geen onderdeel meer van de hoofdautostructuur. 
De verbinding Meerstad - A7 kan worden gezien als mogelijkheid om de aan
sluitingen op het Huvelgunnetracé te ontlasten. Afhankelijk van de verkeers
druk kan de verbinding Meerstad - A7 worden gecombineerd met één of met 
twee aansluitingen op het Euvelgunnetracé, zoals die bovenstaand onder res
pectievelijk punt 1) en punt 2) zijn beschreven. 

In het basisraamwerk wordt uitgegaan van drie aansluitpunten op het Euvel-
gunnetracé/A7. Hierbij is de middelste ontsluiting niet verbonden met de 
Hoofdweg (zie figuur 10.1). Een variant hierop is de oplossing waarbij wordt 
uitgegaan van twee aansluitpunten. 

Overige opties voor het infrastructurele raamwerk 
Naast genoemde verbindingen van Meerstad met de bestaande hoofwegen-
structuur geldt een aantal opties voor het infrastructurele raamwerk: 
• optie: "Parkway' (zie figuur 10.2: Optioneel onderdeel "Parkway") 

Dit betreft het doortrekken van de aansluiting bij I [arkstede tot het 
noordelijk deel van het plangebied, waardoor een directe verbinding ont
staat tussen het noordelijk gedeelte van Meerstad en de A7. 

De weg door Meerstad wordt een 'parkway" waardoor de aansluiting 
bij Harkstede belangrijker wordt voor het autoverkeer. 
Naast de stadsstraat Driebondsweg is er een tweede hoofdontsluitng 
voor grote delen van Meerstad (spreiding van de verkeersdruk). 

• optie: doorkoppeling van de N360 en A7 (zie figuur 10.3: Optionele door
koppeling N360-A7) 
Hierdoor ontstaat een directe verbinding tussen Delfzijl. Meerstad en de 
A7. 

De 'parkway' door Meerstad krijgt een doorgaande verkeersfunctie. 
De aansluiting bij Harkstede wordt belangrijk voor het autoverkeer: 
naast verkeer uit Meerstad komt het verkeer van de N360 daar op de 
A7. 
De weg Damsterdiep kan worden teruggebracht in verkeersfunctie 
naar een locale route of een stadsstraat. 

• optie: doorkoppeling met de Zuidtangent (zie figuur 10.4: Optionele 
doorkoppeling Zuidtangent) 
Hierdoor ontstaat een verbinding tussen de A7 met de A28. 

Aanname: de ring van Groningen wordt ontlast. 
Aanname: de weg door Meerstad wordt drukker, omdat verkeer dat 
vanuit Delfzijl naar het zuiden moet, nu deze weg zal nemen in plaats 
van de N33. 

De effecten van een doorkoppeling van N360, via Meerstad, A7 en Zuidtan
gent moeten als geheel beschouwd worden om een afweging te kunnen maken 
of de 'Parkway' deze effecten aan zal kunnen. 
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10.3.3 Openbaar vervoer 

Bestaand openbaar vervoer 
• Bus 
• Enkele malen per dag 
• Route: Groningen (station / binnenstad) - Damsterdiep - Ruischerbrug -

Hoofdweg - Harkstede - Slochteren - verder 

Uitbreiden openbaar vervoer ten behoeve van Meerstad 
• Bus 
• Rijdt vaker dan in de huidige situatie 
• Route: Groningen - Hoofdweg - Harkstede - Slochteren - verder 
• Voor het deel van de route Groningen - Hoofdweg zijn een aantal opties: 

Station / binnenstad - Sontbrug - Driebondsweg - Hoofdweg of 
Station / binnenstad - Europapark - nieuwe weg door Hunzezone -
Hoofdweg of 
Beide opties, bijvoorbeeld voor twee verschillende buslijnen. 

Uitbreiden openbaar vervoer en aanleggen Hoogwaardig Openbaar Vervoer 
(HOV) ten behoeve van Meerstad 
• Uitbreiden openbaar vervoer: 

- Bus 
Rijdt vaker dan in de huidige situatie 
Route: Groningen (station / binnenstad) - Europapark - nieuwe weg 
door Hunzezone - Hoofdweg - Harkstede - Slochteren - verder. 

• Aanleggen HOV: 
Tram of een aparte busbaan met kwalitatief hoogwaardige bus 
Route: Groningen (station / binnenstad) - Sontbrug - Driebondsweg -
centrum van Meerstad (eindpunt). 

Zie figuren 10.5: Bestaand openbaar vervoeren 10.6: Uitbreiding openbaar 
vervoer en aanleg HOV (in de figuren is het tracé voor het openbaar vervoer 
met een groene lijn aangegeven. 

10.3.4 Fietsverkeer 

Bestaande fietshoofdstructuur 
• Langs het Damsterdiep: Groningen richting Delfzijl. 
• Langs de Hoofdweg: lint Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochte

ren. 
• Langs het Slochterdiep: Ruischerbrug - Slochteren. 

Uitbreiden fietshoofdstructuur (het zogenaamde superfietsnetwerk uit het pro
gramma van uitgangspunten Meerstad) ten behoeve van Meerstad 
• Directe route Groningen binnenstad / station - Sontbrug - Driebondsweg 

- centrum van Meerstad. 
• Europapark - Olgerwcg - linten. 
• Lint Middelbert - Engelbert - Westerbroek. 
• Route Haren - lint Middelbert - Engelbert - Westerbroek. 
• Route langs Winschoterdiep. 

Secundaire fietshoofdstructuur ten behoeve van Meerstad 
• Borgweg. 
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• Verbinding Borgweg met linten Middelbert - Engelbert - Westerbroek / 
Ruischerbrug - Harkstede - Kolham - Slochteren. 

• I lamweg. 
• Lageland - Slochteren. 

Zie figuren 10.7: Bestaande fietshoofdstrucluur en 10.8: Uitbreiding fiets-
hoofdstructuur (het tracé van het fietsverkeer is met een gele lijn aangegeven). 

10.4 Structurerend raamwerk 
Op basis van de beschrijving van het blauw-groene raamwerk en het infra
structureel raamwerk wordt in deze paragraaf het structurerend raamwerk 
weergegeven. 

10.4.1 De constanten van het blauw-groene raamwerk en het infrastructureel raam
werk 

Constanten blauw-jjroen raamwerk 

• Meer ten zuiden van het Slochterdiep. 
• Kwelzone tussen het meer en de bebouwing aan de Hoofdweg. 
• Water in Hunzezone. 
• Ecologische hoofdstructuur (EHS). 
• Populierenbossen omvormen tot duurzame bossen op de zandopduiking. 
• Parken in de Hunzezone. 

( (instanten infrastructureel raamwerk 
• Route binnenstad / station - Sontbrug - noordelijke aansluiting Euvel-

gunnetracé - Driebondsweg - centrum Meerstad. 
• Noordelijke aansluiting Euvelgunnetracé - Hoofdweg-centrum Meerstad. 
• Zuidelijke afslag Euvelgunnetracé (is voor interne ontsluiting Hunzezo

ne). 
• IIOV (tram of aparte busbaan met hoogwaardige bus). 
• Uitbreiden fietshoofdstructuur. 

10.4.2 Basisraamwerk inclusief optionele onderdelen 
In deze paragraaf worden naast de constante factoren van het voorlopig 
raamwerk ook alle optionele onderdelen afgebeeld. 

Basiselementen en optionele elementen blau w-groen raamwerk 

• Groot meer 
zuidkant: kwelzone tussen het meer en de bebouwing aan de I loofd-
weg; 
oostkant: kwelzone tussen het meer en de Hamweg en/of kwelzone ten 
oosten van de Hamweg, en/of een zuiveringszone ten oosten van de 
Ham weg. 

• Kwelzone met kwelsloot aan twee kanten van het meer. 
• Ecologische hoofdstructuur (EHS). 
• Versterken ecologie in deelgebied Woudbloem. 
• Groen met water in de I lunzezone. 
• Waterverbinding tussen het meer en de Hunzezone via de Middelberter-

plas en de Borgsloot. 
• Schoon water kanaal. 
• Kanaal ten behoeve van de inlaat van noodwaterberging. 
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Basiselementen infrastructureel raamwerk 
• Verbinding van Meerstad met het Euvelgunnetracé via een noordelijke 

aansluiting aan het Euvelgunnetracé. 
• Een zuidelijke aansluiting op het Euvelgunnetracé voor een interne ont

sluiting van de Hunzezone. 
• Verbinding van Meerstad met de A7 (aansluiting I [arkstede). 

Optionele onderdelen infrastructureel raamwerk 
• De zuidelijke aansluiting op het Euvelgunnetracé wordt verbonden met de 

Hoofdweg. Daardoor worden de linten Ruischerbrug - Harkstede - Kol-
ham - Slochteren en Middelbert - Engelbert - Westerbroek beide op twee 
punten (noordelijke- en zuidelijke aansluiting) aan het Euvelgunnetracé 
gekoppeld. 

• Het laten vervallen van de verbinding van Meerstad met de A7 
• onderdeel 'Parkway': doortrekken van de aansluiting bij Harkstede tot 

noordelijk deel plangebied Meerstad 
• Doorkoppeling van de N360 en A7 
• Doorkoppeling A7 met A28 (Zuidtangent). 

10.5 Effecten infrastructureel raamwerk op blauw-groene raamwerk 

10.5.1 Algemeen 
Opgemerkt wordt dat het bij het blauw-groene raamwerk gaat om grote zoek-
arealen waarbinnen de positionering van de programma-onderdelen nog na
der moet worden gepreciseerd. 

Bij het infrastructurele raamwerk daarentegen gaat het om duidelijk aanwezi
ge, structurerende elementen met een relatief duidelijk afgebakende ligging. 
met name de HOV-as, de hoofdverkeersontsluitingspunten voor het autover
keer en de hoofdfietsstructuur. Deze structuren hoeven een succesvolle inpas
sing van de blauw-groene functies niet op voorhand in de weg te staan. 

10.5.2 Effecten 
De ruimtelijke samenhang tussen de A7 en de Hunzezone / Euvelgunnezone 
en de A7 en de ecologische hoofdstructuur (EHS), is te kenmerken door 
voornamelijk parallel lopende delen en op één plek door een kruising. 

De aftakking van de A7 bij Harkstede naar het centrum van Meerstad en de 
doorkoppeling met de N360 kruist eveneens op één punt het blauw-groene 
raamwerk (in de kwelzone aan de zuidoever van het meer). 

De samenhang tussen de verbinding via de Driebondsweg (inclusief HOV) en 
de oever van het meer kenmerkt zich door parallelliteit. 

Ter plaatse van de Middelberterplas wordt de belangrijke ecologische relatie 
tussen de kwelzone en de Hunzezone doorsneden door twee lokale wegen met 
lintbebouwing (de weg door Middelbert en Engelbert en de weg van Rui
scherbrug naar Harkstede). 

Het effect van de zuidtangent op het blauw-groene raamwerk valt grotendeels 
buiten het plangebied. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat een substantieel 
deel van de Hunzezone opgeofferd zal moeten worden aan het knooppunt 
A7-zuidtangent. De omvang is naar verwachting groter dan het gebied dat 
reeds aangegeven is in het blauw-groene raamwerk. 
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Daar, waar de infrastructurele en blauw-groene netwerken elkaar kruisen of 
parallel lopen, zullen mitigerende maatregelen genomen dienen te worden. 
Daarvoor zijn op een lager schaalniveau ontwerpkansen aanwezig. 
In de ecologische verbindingszones, die onderdeel zijn van het blauw-groene 
raamwerk zijn forse mitigerende maatregelen noodzakelijk om de ecologische 
netwerken ecologisch te kunnen laten functioneren. Er zijn maatregelen 
noodzakelijk om de akoustische invloed, de lichtinvloed en de barrièrewer
king voor water-, oever- en landdieren en vliegende dieren (vleermuizen en 
vogels) op te heffen. De definitieve maatregelen worden uiteindelijk bepaald 
door de lokale situatie en de doelsoorten. 

In het hierna volgende wordt meer specifiek ingegaan opeen aantal knelpun
ten. 

Robuuste ecologische verbindingszone 
Als structurerend raamwerk is het infrastructurele raamwerk en het blauw
groene raamwerk een evenwichtig geheel. Een belangrijk knelpunt is echter de 
afslag van de A7 bij I Iarkstede naar het centrum van Mcerstad. Deze is risi
covol ten aanzien van de invloed op de robuuste ecologische verbindings/.one. 
Realisatie van de robuuste ecologische verbindingszone heeft de hoogste prio
riteit. Juist op dit punt komen reeds in de huidige situatie grote infrastructure
le voorzieningen samen mei de lokale infrastructurele voorzieningen. Indien 
hier als extra een afslag komt zal dit een aanvullend ruimtebeslag geven en 
extra verkeersbewegingen. Dat betekent dat behalve een toename van de bar
rière werking ook de akoestische invloed en lichtinvloed sterk zal toenemen. 
Op deze plek zijn derhalve grootschalige mitigerende maatregelen noodzake
lijk. Het heeft mogelijk een voordeel dat de afslag van de A7 bij Harkstede 
samenvalt met de kruising van de ecologische hoofdstructuur. Dit biedt per
spectief om te komen tot één integrale oplossing waarbij de constructie van de 
afslag in samenhang wordt bezien met eventuele constructies die nodig zijn in 
het kader van de te treffen mitigerende maatregelen. 

De robuuste ecologische verbindingszone heeft een gemiddeld ambitieniveau 
en richt zich op behoud van biodiversiteit op regionale schaal. In deze robuus
te zone is de oorspronkelijke ecologische verbindingszone met streefmodel 
Otter opgenomen. Tussen het Zuidlaardermeer en Midden-Groningen komen 
12 fysieke knelpunten voor waarvan 8 infrastructurele (Royal Haskoning 
2002; Provincie Groningen 2002). 
Uitgaande van het gemiddelde ambitieniveau en het realiseren van zowel 
streefmodel Otter als streefmodel Ringslang (nastreven van maximale biodi
versiteit), zijn de minimaal noodzakelijke mitigerende en compenserende 
maatregelen: 
• Voor de lokale wegen: natte en droge faunavoorzieningen, met zowel 

donkere als lichte voorzieningen. Deze voorzieningen zullen als een net
werk uitgevoerd dienen te worden (dus meer dan één faunavoorziening), 
bestaande uit brede/hoge en kleine tunnels, begeleidende rasters en open 
water voorzieningen met bijbehorende loopzones langs de oevers/duikers; 

• Voor hoofdwegen, spoorweg, kanaal en autosnelweg: aqua/ecoduct, in 
combinatie met geluid-, licht- en beweging werende voorzieningen, zoda
nig dat de geluidsbelasting voor de verbindingszone lager is dan 40 dB(A), 
dal lichtinval in de verbindingszone en in het bijzonder ter plaatse van de 
faunavoorzieningen wordt geweerd en dat beweging op de infrastructuur 
vanuit de verbindingszone/faunavoorziening niet kan worden waargeno
men. 
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De effectbeoordeling (zie hoofdstuk 12.7) is gebaseerd op realisatie van bo
vengenoemde maatregelen. 

Kwel/one 
De kwelzone is kwetsbaar omdat deze zone gemakkelijk 'opgesnoept' kan 
worden, gezien de ligging tussen de bebouwing aan de Hoofdweg en het wa
ter. Afhankelijk van het alternatief zal er in meerdere of mindere mate in de 
oeverzone of het meer gebouwd kunnen worden. Dat leidt tot doorsnijdingen 
van de kwelzone. Er zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk voor het op
heffen van de barrièrewerking met het oog op aquatische en terrestrisiche 
organismen. 

Hunzezone 
De Hunzezone biedt veel kansen voor een hoge mate van diversiteit. Op een 
lager schaalniveau zal vooral de akoustische invloed van de A7 negatief zijn 
op de daarvoor gevoelige organismen, zoals bijvoorbeeld broedvogels. 

10.5.3 Aandachtspunten voor het ontwerptraject 
Op het niveau van de inrichting zijn de volgende aandachtspunten van belang 
met mogelijke mitigerende maatregelen: 
• Vormgeving van de kruispunten van het blauw-groene en het infrastruc

turele raamwerk. Aangeven voor welke soorten of soortsgroepen er miti
gerende maatregelen getroffen moeten worden en voor welk milieu
aspect. 

• Afstanden tussen het infrastructurele raamwerk en het blauw-groene 
raamwerk daar waar deze parallel lopen, zowel horizontaal als verticaal. 
Horizontaal gezien zijn de akoestische- en lichtinvloeden naar verwach
ting maatgevend. Bij een gemiddelde gebruiksintensiteit van een auto
snelweg op maaiveldniveau (bijv. 10.000-15.000 auto's per etmaal en 120 
km/uur) is de akoustische bcïnvloedingsafstand in een halfopen gebied al 
ongeveer 120 meter. Dit kan gemitigeerd worden door het treffen van ge
luidwerende voorzieningen, zodanig dat in het natuurgebied een geluidni
veau bereikt wordt van ten hoogste 40 dB(A). Verticaal gezien bepaalt de 
bodem- en grondwatersituatie de noodzakelijke afstand tussen natuurge
bied en infrastructurele voorziening. Deze afstand kan sterk variëren 

• Vormgeving van de zone tussen het infrastructurele en het blauw-groene 
raamwerk daar waar deze parallel lopen (zowel horizontaal als verticaal). 
Bepalend zijn de na te streven natuurdoelen (met soortsgroepen) ten op
zichte van de aard van de infrastructuur. De eerder genoemde aandachts
punten spelen hier ook een rol. 

• Beïnvloeding van gebruiksintensiteit (bijvoorbeeld per etmaal of per sei
zoen) van het infrastructurele netwerk door categorisering van de ontslui
ting (sturen op rijsnelheid en daarmee op de mate van akoustische versto
ring) en de vormgeving. 

• Gebruik maken van stapstenen daar waar directe of continue verbinding 
niet mogelijk is. Dit is alleen mogelijk voorde lokale ecologische verbin
dingszones waar een sterker accent ligt op de functie van lokaal leefgebied 
en in mindere mate op de migratie van dieren, tenzij het de migratie van 
algemeen voorkomende soorten gaat. Voor de robuuste ecologische ver
bindingszone is het systeem van stapstenen voor meerdere kritische orga
nismen naar verwachting de zwakke schakel in het geheel. 

• Infrastructuur als aanleiding voor blauw en groen. Het combineren van 
infrastructurele voorzieningen met blauw-groene structuren is voor de al
gemene natuur, die een hoge mate van dynamiek kan verdragen, reali-
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seerbaar. In het algemeen is de combinatie negatief omdat een blauw
groen milieu bepaalde diersoorten aantrekt die vervolgens /onder passen
de maatregelen sneuvelen op de naastliggende infrastructuur. Zodra deze 
structuren ook voor kritische soorten moeten dienen, in het bijzonder 
voor kritische diersoorten, is deze combinatie ongewenst vanwege de te 
hoge dynamiek (beweging, akoustisch, licht). 

• Vormgeving op het betreffende schaalniveau aanpassen. Voor alle on
vermijdelijke raakvlakken tussen de infrastructurele voorzieningen en het 
blauw-groene raamwerk geldt dat de ruimtelijke vormgeving landschap
pelijke passend moet zijn. ecologisch functioneel, praktisch uitvoerbaar, 
veilig en beheerbaar. 
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