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Inleiding: 

 

In dit rapport bieden wij, als  Vereniging Dorpsbelangen Harkstede, u de resultaten van de enquête n.a.v. de 
ontwikkelingen van het Masterplan Meerstad. 

Sinds oktober 2021 werkt Bureau Meerstad met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen aan een 
actualisatie van het Masterplan uit 2005. In het geactualiseerde Masterplan moet komen te staan hoe het 
totale Meerstad plangebied, inclusief het gebied rondom (Klein) Harkstede, Scharmer, Lageland, Middelbert 
en Engelbert, er in 2050 op hoofdlijnen uit moet komen te zien. 

Voor Harkstede betekent dat de komst van duizenden woningen ten westen en noorden van dorp, in het 
gebied achter de Hoofdweg/Hamweg, tussen het Grunostrand en Lageland. Dit zal de nodige veranderingen 
voor het dorp en haar omgeving met zich mee brengen. 

Om inwoners, ondernemers en belangenorganisaties te horen, organiseert Bureau Meerstad werksessies en 
platformbijeenkomsten. Als Dorpsvereniging hebben we een speciale commissie opgericht, die zich vanuit 
Harkstede met de uitbreiding van Meerstad zal bezighouden en deelneemt aan de werksessies t.b.v de 
actualisatie van het Masterplan Meerstad. Dat levert ons inziens te weinig input om het draagvlak onder de 
inwoners van Harkstede (en omgeving) breed te meten. 

Daarom doen we, parallel aan het door Bureau Meerstad uitgezette programma, aanvullende onderzoeken 
en peilingen. En zetten we meerdere middelen in om inwoners  te informeren en te betrekken in de 
ontwikkelingen. 

Het eerste onderzoek, in de vorm van een online 
enquête, is gehouden van 17 januari t/m 2 februari 
2022. Met als uitgangspunt het model,  dat uit de 
eerste werksessie, bijna unaniem, de meeste 
voorkeur had. In dit model worden Harkstede en de 
nieuwe bebouwing van elkaar gescheiden door een 
groenstrook. 

In dit rapport en bijlage vindt u de uitkomsten van 
de genoemde enquête. Waaruit blijkt dat er zorgen 
zijn, maar waar ook kansen worden gezien. 
Daarover gaan we graag het gesprek met u aan. 

 

 

Namens de Commissie Masterplan Meerstad-Harkstede 

Anke van Duuren, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Harkstede 

masterplan@dorpsbelangenharkstede.nl 
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Samenvatting van de Enquête 

Vraag 1 - Bent u op dit moment inwoner van Harkstede? (Inclusief Harkstede GN) 

Er zijn 282 enquêtes ingevuld. Waarvan 93,5 % door inwoners van Harkstede en 6,5% door niet-inwoners. In 
deze cijfers zijn correcties vanwege 5 dubbel ingevulde enquêtes verwerkt. 

 

Vraag 2- Wat is de postcode waar u nu woont? 

De ingevulde postcodes zijn : 

- 3 x niet uit de directe omgeving 

10 x uit de directe omgeving (Scharmer, Kolham ,Westerbroek) en 6 x Meerstad/Groningen 

- 10 x Harkstede GN 

- 253 x Harkstede MG 

Vraag 3 – Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 

- De leeftijdscategorieën 10-17 en 18-25 jaar scoren samen 3,5%. Dat is niet representatief (26 %). 

- De leeftijdscategorie ouder dan 70 scoort 7%. Ook dat is niet representatief. 

- De overige categorieën zijn redelijk in evenwicht met de inwoners percentages: 26 tm 40 jaar = 
23,4% 

- 41 tm 55 jaar = 39% 
- 56 tm 70 jaar = 26,2% 

Vraag 4 – Hoeveel woningen vindt u acceptabel rondom Harkstede waar Meerstad mee zou kunnen 
uitbreiden? (denk hierbij van huidige Grunopark tot en met Harkstede) 

De grens tussen 1000 woningen of meer of minder ligt resp. op 31% meer en 69% vind minder dan 1000 
woningen acceptabel. 

Vraag 5 - Wat voor type woningen ziet u graag toegevoegd aan de omgeving Harkstede? U mag meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Er blijkt een grote voorkeur voor een mix van diverse woningtypes: 

1. Vrijstaande woningen (70,20%) 

2. Seniorenwoningen (66,7%) 

3. Twee onder 1 kap woningen (65,2%) 

4. Sociale huur (37,2%) 

5. Rijwoningen (30,1%) 

6. Appartementen (25,9%) 

In aanvulling worden ook nog waterwoningen en Tiny Houses genoemd. 
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Vraag 6 – Vele mensen vinden dat Harkstede geen of een ongezellig centrum heeft. Vindt u dat het 
centrum op de schop zou moeten en opnieuw ingericht zou moeten worden? 

Het overgrote deel (77%) van respondenten is voorstander van herinrichting van het centrum. 

 

Vraag 7 - Zo ja, wat zou u graag aan een centrum aan willen toevoegen? U mag meerdere antwoorden 
aankruisen. 

Top 4 op basis van stemmen: 

1. Centraal plein (74,1%) 

2. Detailhandel (66%)  

3. Horeca (61,3%) 

4. Groen (50,7%) 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Appartementen. 

- Ruimte voor kleinschalige evenementen (meerdere malen genoemd). 

- Plek voor jongeren van 12-18 jaar (meerdere malen genoemd). 

- Veilige oversteek. 

- Gezellig plein, brink, kroeg, groen, detailhandel. 

 

Vraag 8 - Wat zou u een geschikte locatie voor het centrum van Harkstede vinden? U mag meerdere 
antwoorden aankruisen. 

Top 3 op basis van stemmen 

1. Omgeving van de Coop heeft een duidelijke voorkeur (63,5%) 

2. Kinderboerderij (31,6%)  

3. Pand404 (29,8%) 

Samenvatting aanvullende antwoorden voor een geschikte locatie voor het centrum van Harkstede: 

- Het is goed zoals het nu is. 

- Omgeving Haarkes Stee, Hamweg. 

- Molen betrekken in centrum. 

- Rondom nieuwe haven. 

- Hoofdweg 51 betrekken tbv een brede ontsluiting. 

- Naast nieuwe woningen Eilandrijk. 
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Vraag 9 - Zou u een kleinschalig haventje (zoals bijvoorbeeld in Slochteren) in Harkstede willen, waarbij 
men toegang heeft tot het Woldmeer (en Borgmeren)? 

77 % van de respondenten zou graag een klein haventje willen met toegang tot het Woldmeer en de 
Borgmeren. 

 

Bebouwing haventje 

 

Vraag 10 - Zou u nieuwe bebouwing aan dit haventje willen waarbij de huidige kern in Harkstede wordt 
uitgebreid? Denk daarbij aan lichte bewoning (geringe laagbouw), horeca en detailhandel.  

Ruim driekwart (79%) van de respondenten is voorstander. 

 

Vraag 11 - Moet Borgmeren verbonden worden met het nieuwe Woldmeer wanneer dit mogelijk is? 

Hier is twee derde (67%) van de respondenten voorstander van. 

 

Vraag 12 - In het gesprek met de bewoners en Meerstad is naar voren gekomen dat veel bewoners een 
groenzone tussen de nieuwbouw en Harkstede zouden waarderen. Bent u het eens met deze gekozen 
richting? Indien uw voorkeur naar een ander model gaat dan kunt u dat aangeven in het "Anders..." veld. 

90% is hier het mee eens en vindt dat er een groene bufferzone moet komen. Samenvatting aanvullende 
antwoorden/suggesties: 

- Eén respondent is het niet eens met deze stelling. Het zou een geforceerde keuze zijn vanuit de 
enquête. 

- Veel opmerkingen met de wens van een gevarieerd ingerichte groenstrook. 

- Verbinding met het meer middels vaartjes en waterlopen is vaak genoemd. 
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Vragen over een eventuele groenzone 

 

Vraag 13 -  Hoe breed moet deze groen strook volgens u minimaal zijn tussen de huidige bewoning en 
nieuwe bewoning? 

41% geeft minimaal 800 m aan. 

30,5% wil minimaal 500 m. 

12,7 % geeft minimaal 300 m aan. 

Duidelijk beeld is dat de groene bufferzone vanuit de inwoners van Harkstede zo breed mogelijk moet zijn 
waarbij meer dan 40% van de respondenten minimaal een zone wil van 800 m. 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Dorps karakter behouden. 

- Aansluiten op bestaande groenstroken. 

 

Vraag 14 - Hoe zou een groenzone ingericht moeten worden? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

Uit de antwoorden blijkt een grote behoefte aan een natuurlijke en recreatieve invulling van een eventuele 
groenstrook. 

Top 5 op basis van stemmen: 

1. Bos (83%) 

2. Weiland met vee (40,7%) 

3. Buitensport mogelijkheden (40,3%) 

4. Water (vaartjes) (38,7%) 

5. Recreatie (37,9%) 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Vaak genoemd zijn wandel- en (nette) fietspaden, mountainbike routes, ruiterpaden. 

- Parkachtige gevarieerde inrichting met bos, weilanden, natuurspeeltuin. 

- Voedselbos. 

- Hondenspeeltuin, ruimte voor wandelen met honden. 

 

Vraag 15 - Mag Meerstad ook beperkt huizen in deze groenstrook bouwen? Indien u een ander idee 
heeft, geef dan aan hoe breed de groenzone zou moeten zijn met de minimale bebouwing (Voorbeeld: 
Ja, indien groenzone 800 m is en minimaal 500 m onbebouwd is). 
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Duidelijk is dat er amper draagvlak is voor deze optie. Slechts 9,1 % van de respondenten vindt bebouwing 
gewenst. 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Duidelijke afscheiding door een groenstrook is gewenst. Uit de antwoorden blijkt dat men Harkstede als 
entiteit wil behouden en niet op wil gaan als een wijk in Meerstad. 

 

Vragen over infrastructuur 

 

Vraag 16 - In de variant is er ook een nieuwe weg getekend. Moet de nieuwe weg door de nieuwe wijk 
een doorgaande weg worden richting Lageland zodat de Hamweg en de Hoofdweg ontlast gaan worden? 

Het merendeel van de respondenten (85%) is voor een nieuwe weg, die door de nieuwe wijk gaat lopen en 
zo voor ontlasting van de Hamweg en de Hoofdweg zorgt. 

Vraag 17 - Moeten de huidige Hoofdweg/Hamweg aangepast worden? 

Hier zien we een gelijke duidelijke verdeling van meningen. Wel of niet. Dit is bijna 50/50. 

 

Vraag 18 - Zo ja waar denkt u nu aan? U mag meerdere antwoorden aankruisen. 

De optie van een 30 km zone vindt veel support onder de voorstanders (66,7 % van de respondenten) van 
aanpassingen aan de Hoofdweg/Hamweg. 

Er is veel support voor de 30 km zone, iets minder voor de ongelijkvloerse kruisingen (49,3%). 

 

Samenvatting aanvullende antwoorden/suggesties: 

- Aanbrengen van meer zebrapaden, stoplichten, drempels, wegversmallingen. 

- Snelheid beperkende maatregelen. 

- Gescheiden rijbanen. 

- Verleggen van de wegen (Rondweg om Harkstede). 

- Ontsluiting met A7. 

- Meer ruimte voor fietsers. 

- Aparte fiets- en wandelpaden. 

- Meer groen. 

- Veilige oversteekplaatsen. 
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Vraag 19 - Moet er geïnvesteerd worden in meerdere fietspaden/wandelpaden en ruiterpaden in de 
omgeving van Harkstede? 

Deze voorzieningen worden duidelijk zeer gewenst door ruim 90 % van de respondenten. 

 

20. Heeft u nog suggesties / ideeën die u kwijt wil die we als Dorpsbelangen mee moeten nemen in de 
werksessies met Meerstad? 

De veelheid aan antwoorden en suggesties van de 282 respondenten zijn in diverse diverse hoofdthema’s 
samengevat. 

Het meest genoemd is de wens om Harkstede als lintdorp met haar eigen dorpse karakter en haar groene 
omgeving, te behouden. Met behoud van het vrije uitzicht vanaf de randbebouwing van Harkstede en 
aandacht voor zichtlijnen vanaf de Hoofdweg, zodat de weidsheid behouden blijft. Het aanpassen van de 
dorpskern met meer horeca, winkels, groen, (zorg)voorzieningen en een plein wordt door veel 
respondenten als een grote verbetering gezien. 

De mogelijk te realiseren groenstrook zien velen graag ingevuld met gevarieerde natuur, recreatie, 
sportieve mogelijkheden/voorzieningen, fiets- wandel- en ruiterpaden. 

Vaak wordt de wens geuit om seniorenwoningen en betaalbare woningen, in het gebied te realiseren met 
een lage bebouwingsdichtheid. 

Wat verkeer betreft zijn er zorgen over de veiligheid en bereikbaarheid van wegen en paden. Zoals 
oversteekplaatsen, verkeersnelheid, hoeveelheid fiets- en wandelpaden. 

Ontsluiting door de aansluiting op de A7. Er komen nu kansen om de verkeersproblemen van de Hamweg 
en Hoofdweg aan te pakken. 

In het plan kan Harkstede aan het water gebracht worden, door het verbinden van de meren en aanleg van 
toegankelijke waterverbindingen vanuit het dorp en met de aanleg van een haventje. Een strand aan de 
kant van Harkstede is ook een wens die vaker geuit wordt. 

Te voorzien is dat er meer sportvoorzieningen nodig zullen zijn, dit graag ism en overleg met de bestaande 
verenigingen in Harkstede. 

Als oud en nieuw goed ingevlochten worden kan er een samenhangende woonomgeving ontstaan 
(integrale aanpak). In nauwe samenwerking met de gemeente Midden-Groningen. 

Tijdige communicatie met inwoners is belangrijk en nodig voor het vertrouwen. Skaeve Huse wordt vaak 
genoemd als slecht voorb 
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Bijlage uitkomst Enquête uitbreiding Meerstad 

1. Antwoorden op Persoonlijke vragen 
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2. Antwoorden op vragen over Harkstede 
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Wat voor type woningen ziet u graag toegevoegd aan de omgeving 
Harkstede? U mag meerdere antwoorden aankruisen:
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Zo ja, wat zou u graag aan een centrum aan willen toevoegen? 
U mag meerdere antwoorden aankruisen
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3. Antwoorden op vragen op Uitbreiding Meerstad 
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Hoe zou een groenzone ingericht moeten worden? U mag meerdere 
antwoorden aankruisen.
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