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1. Inleiding
De Initiatiefgroep zet zich in om het meer dan 400 jaar oude cultuurhistorisch ook van belang zijnde
“Oude Winschoterdiep” in Groningen voor recreatie en rondvaart door vaarbaar te houden/maken.
In de zestiger jaren zijn bij de aanleg van de zuidelijke ringweg twee betonnen liggers geplaatst, hierdoor
werd het diep ongeschikt voor ope n doorvaart.
De aanleg van een nieuwe Ringweg biedt een unieke kans om deze historische blunder
ongedaan te maken.
De Initiatiefgroep heeft het ARZ team daarom vanaf 2013 verbetervoorstellen aangeboden.
2. De historie
Omstreeks 1350 werd het eerste deel van het diep gegraven, ter verbetering van de afvoer
van het riviertje “De Hunze”, het heette toen Schuytendiep.
Toen in 1956 een nieuw traject in gebruik werd gesteld kreeg dit de naam Winschoterdiep. Het
“Oude Winschoterdiep” bleef toen verweest achter.
3. Herstel van de vaarverbinding via het “Oude Winschoterdiep”
Een belangrijk voordeel van dit herstel is dat de recreatie-, charter- en pleziervaart grotendeels kan
worden afgeleid van de hoofdvaarweg. Dit komt de veiligheid op het Nieuwe Winschoterdiep en de
kruising met het Eemskanaal/Oostersluis ten goede.
Dit stuk Winschoterdiep kruist de A7/N7 bij de Euvelgunnebruggen.
Volgens tellingen van de Provincie zijn hier gemiddeld 5000 passages geweest over de laatste vier
jaren, hiervan is ruim 50% recreatievaart.
Door te stimuleren via de route “Oude Winschoterdiep” te varen, kan het aantal openingen van de
Euvelgunnebruggen fors afnemen en dit kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van oponthoud en
reistijdverlies voor al het wegverkeer op de A7/N7 en aansluitende bedrijventerreinen.
4. Geplande toekomst visie Euroborg en omgeving
Een open en door vaarbaar “Oude Winschoterdiep” zorgt voor duurzame en aantrekkelijke
oplossingen met een directe vaarverbinding van en naar een bruisend stadscentrum.
De aanleg van faciliteiten voor kleine bootjes en ligplaatsen voor historische schepen en rondvaartboten
nabij de ‘Kolenmuur’ en Leyhoeve, Euroborg sportcentrum en het station zorgen voor een levendig beeld.
Dit sluit aan bij de plannen voor de woningen, kantoren en leisure, die momenteel in ontwikkeling en
uitvoering zijn bij de Gemeente Groningen voor dit Euroborggebied.
De Initiatiefgroep is van mening dat het cultuurhistorische karakter van dit 400 jaar “Oude
Winschoterdiep” recht doet aan de roem en rijkdom van de stad Groningen en nieuwe economische
kansen biedt voor Stad & Regio. Wij pleiten daarom voor een
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