1 de richtingvan Eelde-Paterswolde en
2 de richting van Haren.
Deze uitbreidingsrichtingen bieden buiten de
zandruggen beperkte mogelijkheden door de aanwezigheid van hoge natuurwaarden in de open
veenweidegebieden van Eelderdiep, Drentse A en
Drentse Hoofddiep (Hunze) gelegen binnen de
Ekologische Hoofdstruktuur (fig 2).
Een vanuit natuur en landschap zeer geschikte
lokatie vormt het gebied ten zuidoosten van de
stad met de linten Middelbert-Engelbert en
Harkstede-Scharmer.
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Uitbreiding van de
stad Groningen
Jan Meijering
• De stad Groningen blijft groeien en het lijkt erop dat op
korte termijn landschappen met grote natuur- en kultuurwaardm zullen worden opgeofferd voor nieuwbouw. Dit
blijkt uit ideeën van de stedelijke planologen om te bouEeMermade ten zuidwesten en in de laatste groene buffer
tussen Groningen en Haren ten zuiden daarvan.
Nieuwbouwplannen lijken alleen maar rekening te houden met de bereikbaarheid van het centrum van de stad
(voor de fietser), terwijl er toch een toenemende vrijetijdsvalt waar te nemen. Dat landschap wordt door nieuwe
stadsuitbreidingen, die als schillen om de bestaande
stadsrand zijn gepland, steeds minder bereikbaar. In dit
als uitgangspunt genomen om nieuwbouwbkaties te
kiezen. Die kwaliteiten beïnvloeden tevens de leefbaarheid
in positieve zin.

Als rekening zou worden gehouden met de aanwezige natuur- en landschapswaarden lijkt het aantal
uitbreidingsmogelijkheden voor de stad Groningen op korte afstand van de stad beperkt. Aan de
zuid- en noordzijde liggen respektievelijk de
Onnerpolder en Koningslaagte, aan de westzijde
de polders Jonge en Oude Held en Bangeweer,
waar naast natuur- en landschapswaarden ook
milieuhygiënische beperkingen (geuremissie van
de suikerfabrieken) een rol spelen. Ook aan de
westzijde van de stad liggen de voor weidevogels
zeer belangrijke veenweiden van het Eelder- en
Peizerdiep.
Kleine aantallen woningen zijn nog wel te realise-

ren op de beschikbare ruimten, maar als het om
5000 stuks op een korte en 8000-10.000 op de
lange termijn gaat wordt het problematisch om
geen natuur en landschapswaarden op te offeren.
Nu is een van de aantrekkelijke kanten van de stad
Groningen, dat het op fietsafstand rond de stad
een grote variatie aan landschappen te bieden
heeft (figl):
• aan de noordzijde het wierdenlandschap met dijken, zeer geschikt voor kultuurtoerisme en vaarrekreatie,
• aan de westzijde het veenweidegebied van Eelder
en Peizerdiep, geschikt voor extensieve vormen
van natuurtoerisme,
• aan de zuidzijde het parkachtige esdorpenlandschap met landgoederen en open veenweidegebieden van het Gorecht, dat thans al zeer
druk door rekreanten bezocht wordt (Paterswoldse en Hoornse meer en Appèlbergen).
• aan de noordoostzijde het streekdorpenlandschap op klei en
• aan de zuidoostzijde het streekdorpenlandschap
op klei, waar op termijn waterrijke natuur wordt
ontwikkeld met daarbij behorende (beperkte)
mogelijkheden voor de rekreatie.

Het ingevulde gebied heeft een oppervlakte van
ca. 900 ha, waarvan ca. 300 als water (20 plassen
van 15 ha) en 150 ha als duinen/zandruggen
wordt ingericht (fig 2).
Met een gemiddelde dichtheid van zo'n 25 woningen per ha kunnen op de resterende 450 ha in totaal een kleine 10.000 woningen worden gebouwd.
Bij het realiseren van grote eenheden woningbouw
in landschappelijk aantrekkelijke gebieden zijn de
kwaliteiten van het landschap vaak verdwenen als
de woonwijken er eenmaal staan. Daarom alleen al
verdient het aanbeveling om voor grootschalige
woningbouw landschappelijk onaantrekkelijke
gebieden te kiezen aangezien het mogelijk moet
zijn met grote aantallen woningen een nieuwe kwaliteit te realiseren.
Fig. 1 Kaart met iandschapstypen rond de stoft
Groningen

Die aantrekkelijke woonomgeving zou de stad
meer moeten etaleren (imagoverbetering) en daar
rekening mee moeten houden bij nieuwbouw in
het landelijk gebied.
De derde tentakel
Als we naar het ruimtelijk model van de stad kijken,
dan zien we nu een stad met naar het zuiden twee
uitbreidingsrichtingen, die zwaar onder druk staan:
• N o o r d e r b r e e d t e
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VZ2 wierdenlondschop
'"" uegdorpenlondschap zeeklei
Ë53 uegdorpenlandschap zand\veen overgang
i—' esdorpenfandschap hondsrug
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Koningslaagte met oude meanders van de Hunze ten noorden van de stad Groningen. Aan de onderkant van de foto
loopt het Van Starkenborghkanaal en rechts onder de zueg van Noorderhogebrug naar de Eemshaven
« N o o r d e r b r e e d t e
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Fig. 3 Vogelvlucht inrichtingsschets eventueel te ontwikkelen gebied inklusief dwarsprofiel.

Waar thans een aantrekkelijke woonomgeving ontbreekt zal die gelijk met de bouw gemaakt moeten
worden. De linten naar Eelde en Haren hebben
die landschappelijke kwaliteit reeds, waardoor de
woonomgeving daar al aantrekkelijk is. Daarom
staat er op de voor bouwen beschikbare ruimte
ook zo'n grote druk.
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Natuur en landschap in de woonwijk
Inspelend op de geplande natuurontwikkeling in
Midden-Groningen van het Zuidlaardermeer tot
het Schildmeer, zou een wijk ontwikkeld kunnen
worden, die op een meer de mens aansprekende
schaal (veel afwisseling) rekening houdt met de
daar te ontwikkelen natuur. Hierbij wordt gedacht
aan een aantal plassen aan de buitenzijde van de
linten van Middelbert-Engelbert en Harkstede, die
door middel van zandwinning worden gerealiseerd.
Alleen bij Middelbert ligt op het zand nog een laag
veen, waardoor daar minder zand vrij komt bij het
graven/zuigen van dergelijke plassen. Om er voldoende reliëf te krijgen zou hier eventueel aan het
gebruik van tarra kunnen worden gedacht, waar de
suikerfabrieken mee blijven zitten.
Het gewonnen zand wordt gebruikt voor het bouwrijp maken van de grond voor woningbouw, maar
vooral voor het opwerpen van kleine zandruggen
en heuvels variërend van 5 tot 25 meter hoogte,
een soort kleinschalig duinenlandschap in de zone
tussen de beide lintbebouwingen. Door afwisseling
in hellingen, beloop en hoogte moet een reliëf
ontstaan dat zo natuurlijk mogelijk oogt
De reden waarom aan ruggen en duinen gedacht
wordt is dat in het verleden in het gebied tussen
Groningen en Hoogezand zandruggen hebben
gelegen. Deze zijn afgegraven ten behoeve van
zandwinning, waarbij het zand is gebruikt voor het
bouwrijp maken van gronden in de stad en voor
wegen. In sommige gevallen is er zoveel zand gewonnen dat daarbij plassen ontstonden, zoals bij
Middelbert, het Grunostrand en de Borgmeren.
Veel reliëf is dus verdwenen en waarom zou dat
niet hersteld kunnen worden, alleen met iets meer
hoogteverschillen dan oorspronkelijk.
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Ook plassen zijn er in het verleden geweest: aan
het eind van de vorige eeuw waren in dit gebied
door natte vervening een groot aantal petgaten
ontstaan met plassen van een vergelijkbare
omvang. Door bemaling zijn deze petgaten daarna
drooggelegd en ontgonnen. Een landschap met
dergelijke plassen en zandruggen, die uiteraard
begroeid zullen raken, is snel maakbaar, waardoor
direkt een aantrekkelijke woonomgeving ontstaat
(% 3).
Funkties plassen
De plassen zouden niet te groot moeten zijn
(gemiddeld zo'n 15 ha, zodatje er 's zondagsmiddags omheen kunt lopen) en moeten aansluiten
op de landschappelijke struktuur met zijn voorheen opstrekkende karakter. Door de aanleg van
een groot aantal van zulke plassen ontstaat een
lange oeverlengte, waar veel bouwkavels aan te
ontwikkelen zijn (hoogstens aan 50 % van de
oever). Overigens zouden ook plassen gereserveerd kunnen worden voor rekreatie, voor natuur
(natte verbindingszone tussen Ae's en Zuidlaardermeer in Midden-Groningen) of voor kommerciéle
doelen als een viskwekerij.
Door de plassen direkt aansluitend op de linten te
rbreedte
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realiseren ontstaat een woonmilieu a la Loosdrechlse plassen: aan de voorzijde staan de woningen aan de weg, aan de achterzijde zijn ze direkt
gelegen aan het water. De meeste plassen zouden
een zandstrand kunnen krijgen, alleen waar er
een dikke laag veen voorkomt zou dit zand extra
aangebracht moeten worden.
Funkties duinen
De kwaliteit van het woonmilieu (wonen aan het
water met vlakbij natuur) in de linten wordt nog
vergroot door het toevoegen van de derde dimensie: reliëf in de vorm van ruggen en heuvels, wat in
Nederland en met name in Groningen zo weinig
voorkomt. Dit reliëf, het doet denken aan een
duinlandschap - verder wordt dan ook steeds van
duinen gesproken - is gedacht tussen de linten van
Middelbert-Engelbert en Harkstede en van het
Eemskanaal tot bij de Borgmeren. Bij de Borgmeren zou ook het meeste duinreliëf gerealiseerd
kunnen worden omdat daar de meeste ruimte
voorhanden is tussen de linten. De duinen zouden
door de woonwijken moeten heenlopen (dooradering).
De natuur zou in het duinlandschap en in het
plassengebied (grotendeels) de vrije hand kunnen
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krijgen, waarbij een voor de bewoners aantrekkelijk natuurbeeld ontstaat met veel bloeiende wilde
planten en een grote variatie in milieus.
Bij de plassen zouden de van het lint afgelegen oevers een natuurlijk karakter moeten krijgen met
struweel en bosschages. In het lint van Middelbert
heeft dat groen een afschermende werking op het
industriegebied langs de rondweg en bij de Hunzecentrale, bij het lint van Harkstede kan het de verbinding vormen met de natuurgebieden die in
Midden-Groningen gerealiseerd worden.
De duinen hebben de funktie van stadsgroen in de
nieuwe woonwijk. Het heeft ten opzichte van een
park met bomen het voordeel, datje niet hoeft te
wachten tot de bomen groot zijn: de heuvels zorgen zelf direkt voor de nodige kleinschaligheid,
waardoor het kale 'open vlakte' beeld van nieuwe
woonwijken vanaf het begin niet zal bestaan.
De duinen kunnen naast een 'groenfunktie' ook
een andere funktie hebben: met zonnecollectoren
kan 's zomers warmte gewonnen worden, die in de
duinen kan worden opgeslagen om deze warmte in
de daarop volgende winter te gebruiken (thema
milieuvriendelijke energie).
In de kernen van de (grotere) duinen zouden ook
ruimten kunnen worden gekreëerd voor kommerciële doeleinden als bv. champignonteelt. Door
een konstante temperatuur en vochtigheid zijn ze
daarvoor geschikt.
Langs de A7 zouden duinen kunnen worden aangebracht die als geluidswal dienen.
Aantrekkelijk landschap in woonomgeving
De rol van een aantrekkelijk landschap in de
direkte woonomgeving wordt onderschat: waarom
wonen zoveel meer mensen, werkzaam in de stad,
ten zuiden daarvan in het Drentse kleinschalige,
parkachtige esdorpenlandschap dan ten noorden
ervan in het open wierdenlandschap?
Een aantrekkelijk landschap in de direkte woonomgeving of op korte (fiets) afstand speelt mijns
inziens een belangrijke rol bij de keuze van de
woonplaats.
In Harkstede wordt met het bovenstaande idee
met plassen en duinen een aantrekkelijk landStreekdorpen Middelberl (boven) en Engelbert (onder),
rechts het Grunostrand bij Harkstede

schap/leefmilieu geschapen in de direkte woonomgeving en door de natuurontwikkeling in
Midden-Groningen op termijn ontstaat dat ook op
fietsafstand in de zone van het Zuidlaardermeer tot
het Schildmeer.

voor de omgeving van de Borgmeren een afrit bij
Engelbert gerealiseerd moeten worden, terwijl
voor de omgeving van Middelbert gedacht kan
worden aan een afslag op de ringweg.

Wegenpatroon stadswijk
Kwaliteit woonmilieu
De huidige landschappelijke kwaliteiten van dit
gebied zijn gering: er zijn enkele aantrekkelijke
plekjes zoals de Borgmeren, het kleinschalige
landschap bij Westerbroek met de Ochtendtrek
(Hesselinkslaan) enVaartwijk (oude veenborg).
Maar dat is onvoldoende; er zal kwaliteit gemaakt
moeten worden enerzijds via de aan te leggen
plassen en duinen, anderzijds via de nieuwbouw
(zie 'linten met kwaliteit'.

Bereikbaarheid centrum
In de stad Groningen is het woon-werk/schoolverkeer per fiets zeer intensief; ca 60 % van de inwoners gaat per fiets, de overigen met de auto en het
openbaar vervoer. Het is dus belangrijk, dat de
stad per fiets goed bereikbaar blijft. De afstand tot
het centrum vanuit de nieuw geplande wijk voldoet
daaraan: de afstand is niet groter dan 5-8 km.
Het industriegebied aan de zuidoostzijde van de
stad tot en met de vuilstorten (Stainkoeln) vormt
echter een belangrijke (psychologische) barrière,
die nog versterkt wordt door de kanalen (Eemskanaal en Winschoterdiep).
Het is belangrijk door het industriegebied een aardige 'groene corridor' aan te leggen, waardoor die
route voor fietsers aantrekkelijk wordt gemaakt
met een goede verbinding over of onder het Winschoterdiep of Eemskanaal.
Belangrijk is het ook alternatieven te bieden door
andere snel-verkeersluwe en sociaal veilige routes
te realiseren voor fietsers op plaatsen waar soms
nog een schakel ontbreekt, zoals via Waterhuizen,
via de nieuwe brug over het Winschoterdiep en
Helpman en via Ruischerbrug.
Voor het openbaar vervoer is er de mogelijkheid
van een snelbusverbinding via de A7 of de ringweg,
die over een vrije baan zou kunnen worden geleid
om mogelijke files te kunnen ontwijken. Een treinverbinding ontbreekt, ooit lag er wel een spoorlijn,
het Woldjerspoor, maar deze was al rond 1940
opgeheven. Voor het snelverkeer (auto en bus) zal

De hoofdstruktuur van de wegen in de nieuw te
bouwen wijk zou moeten aansluiten op het patroon van de bestaande ontsluitingswegen door de
wegdorpen van Middelbert-Engelbert en Harkstede. Bij de nieuw gevormde plassen zouden korte
(doodlopende) ontsluitingswegen moeten worden
aangelegd voor de realisering van de woningen, in
de tussen de linten gelegen strook zou een derde
as ontwikkeld kunnen worden met daar de
hoogste dichtheid aan woningen. De ruggen en
duinen zouden tussen de bebouwing door moeten
slingeren.

Rekreatie/natuur
Door het realiseren van plassen en duinen ontstaat
een natuurlijk landschap, dat geschikt is voor (intensieve) vormen van rekreatie, daar waar de omgeving Onner/Oosterpolder en de rest van Midden-Groningen natuur biedt die meer geschikt is
voor extensief rekreatief medegebruik.
De rekreatiemogelijkheden in het plassen- en duinenlandschap in het stedelijke gebied zorgen ervoor dat de rekreatiedruk op de omliggende natuur niet te groot wordt (zonering).
Op termijn valt ook te verwachten dat het autoverkeer verder zal (moeten) worden teruggedrongen,
waardoor de mensen hun zondagse uitstapjes
dichter in de buurt zullen (moeten) maken. Door
de opzet met plassen en duinen in de direkte
woonomgeving wordt hierop reeds ingespeeld.
Tevens ligt er een roeibaan en vormt het duinenlandschap een aantrekkelijke omgeving om een
golfbaan aan te leggen.
De verwachting is ook dat op de lange termijn er
voor de hoog opgeleiden steeds minder vrije tijd
zal komen. Het is voor die groep belangrijk, dat de
direkte woonomgeving de mogelijkheden biedt
om de hun beschikbare vrije tijd zo goed mogelijk
te kunnen besteden. Wanneer de rekreatievoorzieningen, zoals genoemd, allemaal gerealiseerd worden zou deze woonomgeving die mogelijkheden
bieden.
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Linten met kwaliteit
Om de kwaliteit van de bebouwing te verbeteren in de linten is weinig kwaliteit (geen monumentale
boerderijen, geen landgoederen) - is het nodig dit
te doen via de nieuwbouw.
De beste lokaties zijn gelegen in en direkt aansluitend aan het lint, hier liggen de woningen aan
het water en aan de duinen en deze lokaties zijn
dan ook het meest geschikt om te reserveren voor
de duurdere nieuwbouw. Hierdoor krijgt het meer
uitstraling, wat weer een aanzuigende werking
heeft op anderen, die op de woningmarkt zoekende zijn.
Fasering
De eerste aanzetten voor de nieuwe woningbouw
van de stad Groningen zijn bij Middelbert tot aan
de Borgmeren gedacht. In fasen kan gedacht worden aan invulling Middelbert, daarna van Engelbert en tenslotte tot de Borgmeren. Telkens zouden daarbij ca. 3500 woningen kunnen worden
gebouwd. Het grootste contingent woningen zal
gerealiseerd moeten worden tussen de linten in
het duinenlandschap. In een nog latere fase is een
verdere ontwikkeling mogelijk in derichtingvan
Westerbroek, waarbij men voortborduurt op de
gekozen opzet.
Zo kan de stad geleidelijk aan in derichtingvan
Hoogezand groeien en heeft zo tot ver na 2000
groeimogelijkheid.
Als eindplaatje ontstaat dan het ruimtelijke beeld
van een stad in de vorm van een octopus met drie
tentakels: richting Eelde/Paterswolde (ook hier
zijn de vanuit natuur en landschap voor woningbouw geschikte gebieden op de kaart aangegeven
ziefig2), richting Haren en richting Hoogezand.
Tussen deze drie bebouwingsgebieden liggen groene vingers, die voor de stedelijke bewoner een
belangrijke funktie hebben als rekreatiegebied,
met diverse vormen van rekreatiegebruik van intensief tot extensief. Van Paterswoldse en Hoornse
meer, Hoornse plas, Zuidlaardermeer via Reitdiepdal met Koningslaagte tot de veenweidegebieden
van het Eelder- en Peizerdiep en de Onner- en
Links: Fig. 2 Overzichtshaart met schets landschappelijke
invulling van het in te richten gebied en ligging van de
stad temidden van gebieden met belangrijke natuurwaar-

Nieuwbouwwjk Hoornse Meer

Oosterpolder, die alleen geschikt zijn voor rekreatief medegebruik.
Nieuwe kwaliteit
Het aantrekkelijke landelijk gebied met zijn grote
variatie aan landschappen, dat zo dicht onder de
stad ligt, biedt Groningen kansen om te werken
aan een nieuwe kwaliteit: een stad, waarbij èn het
centrum èn de gevarieerde landschappen eromheen per fiets bereikbaar blijven.
En zetten we de voordelen van wonen in het gebied van Middelbert/Engelbert en Harkstede op
een rij, dan kunnen we niet om het goede perspektiefheen:
1 Wonen op het zand (droger dan op de klei en
tuingrond is beter bewerkbaar; klei is 's winters
nat en 's zomers keihard).
2 Relatief goedkoop wonen in vergelijking tot de
andere twee tentakels van Eelde en Haren.
3 Landschappelijke/ groene aankleding is snel
• N o o r d e r b r e e d t e
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maakbaar: plassen zijn zo gezogen en duinen
snel opgeworpen, je hoeft niet 10-20 jaar te
wachten tot de bomen voldoende hoog en dicht
zijn geworden.
4 Diverse rekreatiemogelijkheden in de direkte
woonomgeving.
5 Voor bus en auto goede ontsluiting via de A7 en
de fietsafstand bedraagt maximaal 8 km.
6 In de toekomst kan zich in het gebied een grote
landschappelijke en natuurlijke kwaliteit ontwikkelen en daarmee een waardevermeerdering
voor de woningen: 'stedelijk wonen in een
aantrekkelijk landschap'.
7 Met de aangelegde plassen wordt ook bijgedragen aan de natte verbindingszone van het
natuurontwikkelingsgebied Midden- Groningen.
8 De belangrijkste natuurgebieden en kultuurlandschappen blijven behouden.
(• '1N
Jan Meijering is medewerker van de afdeling Groen van de
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