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Watersportbaan bij
kanaal langs A28
ROELOF VAN DALEN

GRONINGEN Bij het Noord-Willems-
kanaal langs de A28 tussen Gronin-
gen en Haren komt mogelijk een
enorme watersportbaan. De water-
bak is onder meer te gebruiken
door roeiers en zwemmers.

Het gaat om een fikse ingreep. De
baan moet minimaal 2200 meter
lang en 100 meter breed zijn, zodat
hij kan gelden als officiële roeibaan.
De waterbak krijgt een verbinding
met het Noord-Willemskanaal, zo-
dat roeiers er vanuit de stad naartoe
kunnen.

De gemeente Groningen is al lan-
ger met roeiverenigingen uit de stad
op zoek naar een nieuwe plek. De ou-
de baan in Harkstede is gesloten,
omdat die in slechte staat verkeerde.

Er zou een nieuwe roeibaan ko-
men bij Meerstad, maar de roeiers
zagen dat niet zitten. Ze willen meer

Stad Groningen
helpt bij zoektocht
naar financiers

dan een recreatieve voorziening.
Zo’n baan met professionele afme-
tingen paste niet op de plek bij Meer-
stad. Wethouder Paul de Rook: ,,We
denken graag mee, maar we willen
dan wel dat de baan voor meer dan
alleen roeisport gebruikt kan wor-
den.’’ Het idee is nu dat ook zwem-
mers, triatleten en scouts baat heb-
ben bij de toekomstige baan.

De grond rondom het Noord-Wil-
lemskanaal is van Natuurmonu-
menten en Staatsbosbeheer. De ge-
projecteerde baan loopt dwars door
een cultuurhistorische zone van de
Drentse Aa. De gemeente is al met de
partijen en het waterschap in ge-

sprek over inpassing. Er zijn twee
plekken in beeld langs het kanaal. De
komende tijd moet blijken welke lo-
catie de beste is.

Voor een roeibaan waren veel
meer plekken beeld. Veel locaties
bleken ongeschikt vanwege te wei-
nig ruimte. Zo is ook gekeken naar
het Paterswoldsemeer, maar daar
zouden enkele eilanden in de weg
liggen. Bovendien moet naast de
baan plek zijn voor een fietspad zo-
dat roeicoaches mee kunnen rijden.

De gemeente Groningen heeft
geen geld voor aanleg van de sport-
voorziening. De stad wil wel helpen
om financiers te vinden voor het
project. Op basis daarvan moet blij-
ken of het echt door kan gaan.

Het Noord-Willemskanaal wordt
nu al veel door roeiers gebruikt om
te trainen. Het is een handige plek,
omdat er een fietspad langs ligt. In
april valt een besluit over de defini-
tieve locatie.


