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Vaarwater Winschoterdiep

Over een dode 
arm en slimme 
Groningers
Kanalen zijn meer dan rechte lijnen op de  
kaart. Ze zijn nauw verbonden met onze 
welvaart. In vijf afleveringen bespreekt het  
FD de economische betekenis en de  
toekomst van vijf bijzondere voorbeelden.  
Deel 4: het Winschoterdiep.

Rob de Lange

‘K
analen wor-
den opgeof-
ferd aan de 
bereikbaar-
heid. Zeker 
dit stukje 
Winschoter-
diep verdient 

beter.’ Frits Uijen (68), kind van het wa-
ter, werd geboren op een binnenschip, 
net als zijn vader en grootvader. De schip-
per annex eigenaar van Rondvaartbedrijf 
Kool in Groningen kent ieder streepje wa-
ter in Groningen en omstreken op zijn 
duimpje. 

‘Ik heb er inderdaad al flink wat rond-
jes op zitten’, beaamt Uijen in het als 
vooronder ingerichte kantoor, pal tegen-
over het Groninger Museum. 

Uijen en enkele andere ‘stadjers’ voe-
ren actie om het oude Winschoterdiep 
weer volledig bevaarbaar te maken. De 
voormalige westelijke tak van het kanaal 
wordt grotendeels gedempt voor de om-
bouw van de zuidelijke ringweg. Alleen 
kano’s en kleine sloepjes kunnen er dan 
nog doorheen. Uijen cum suis bedach-
ten een alternatief: het kanaal een klein 
eindje opschuiven. Maar het plan is ver-
worpen: te duur. Uijen: ‘Bomen, planten, 
vleermuizen: alles is in de besluitvorming 

meegewogen, behalve het kanaal als cul-
tureel erfgoed.’ 

Het Winschoterdiep is een van de be-
kendste kunstmatige waterwegen van 
ons land en een van de weinige kanalen 
waar ooit een lied aan is gewijd. Niemand 
minder dan Drs. P zong erover in een lied 
over het noodlottige leven van een zeke-
re Miep: 

‘Zij vervulde een taak in de bibliotheek 
of zoals zij het noemde, de bieb. 

En passeerde aldus minstens tienmaal 
per week het romantische Winschoter-
diep.’ 

Langs het kanaal rijdend vanuit de 
stad, richting Winschoten, raakt de be-
zoeker tussen Hoogezand en Waterhui-
zen onvermijdelijk onder de indruk bij 
het zien van de scheepswerven langs het 
kanaal. Pattje Shipyards, Ferus Smit, 
De Hoop Foxhol, Royal Bodewes, Voor-
waarts, Woldhuis: klinkende namen uit 
heden en verleden. 

De bedrijvigheid begon ruim vierhon-
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derd jaar geleden met het vervoer van 
turf. Halverwege de 18de eeuw versche-
nen de eerste tjalken op het water zodat 
de schippers hun lege ruimen in Amster-
dam of Hamburg konden vullen met al-
lerlei handelswaar, die mee terug werd ge-
nomen naar Groningen. 

De latere Europese oorlogen maakten 
van de Groningers gewilde handelspart- 
ners, omdat Nederlandse schepen neu-
traal waren. Internationale faam verwier-
ven de Groningse werven vanaf de jaren 
twintig van de twintigste eeuw met de 
bouw van schepen die zowel zeewaardig 
waren als diep het binnenland in konden 
varen. De vraag naar de kustvaarders was 
zo groot dat ze toen al op sommige werven 
langs het Winschoterdiep in serie werden 
gebouwd.

Het geheim van het maritieme clus-
ter heette samenwerking, ver voordat hier 
hippe benamingen aan werden gegeven 
als cocreatie of ecosysteem. Touwslagers, 
ankersmederijen en zeilmakers nestel-
den zich simpelweg rond de werven. Ze 
zijn grotendeels vervangen door hightech-
bedrijven, maar liggen nog altijd dicht bij 
elkaar in de buurt.

Het is bewonderenswaardig hoe de 
slimme Groningse scheepsbouwers me-
nige economische storm hebben we-
ten te doorstaan, zeker gezien het feit dat 
het Winschoterdiep niet erg meewerkt. 
Door de grote hoeveelheid (smalle) brug-
gen moeten de casco’s naar de Eemsha-
ven worden gesleept en daar verder afge-
bouwd. 

Het eeuwenlange transport over water 
verplaatste zich in de jaren vijftig in kor-
te tijd naar de weg. Iedere nieuwe vracht-
wagen maakte twee vrachtschepen over-
bodig. De kanalen raakten vergeten en 
vervuild. Fabrieken loosden hun rotzooi 
direct op het water. Stank en dikke lagen 
schuim waren het gevolg. 

Aan die periode van neergang is een ein-
de gekomen. Strengere milieueisen en be-
wondering voor de waterwerken van onze 
voorouders hebben de kanalen doen ople-
ven. Met het oog op toerisme worden hier 
en daar zelfs nieuwe stukken waterweg 
aangelegd. 

Voor het Oude Winschoterdiep komt de 
hernieuwde aandacht te laat. ‘Er is straks 
geen doorstroming meer. Langzamer-
hand slibt het dicht en wordt het een dode 
arm’, zegt Uijen, terwijl hij een groep be-
jaarde Duitsers welkom heet, die na veel 
gehannes met rollators aan boord weten 
te stappen. Hij zegt voorstander te blijven 
van het alternatieve plan, maar staat vrij 
losjes in het actiewezen. ‘Het is jammer, ik 
had een mooi extra rondvaartrondje kun-
nen varen. Maar ach, ik verdien er nu ook 
niets aan en als ik bij het Drents Diep de 
natuur in vaar ben ik alles vergeten.’

Boven: 
Scheepswerf 
De Hoop 
Foxhol, aan 
het Winscho-
terdiep.

Links: 
Scheepswerf 
Ferus Smit, 
even verderop. 
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