
 

 
 

 
Groningen, Stad aan de Hunze – fietstocht gemeenteraad Groningen 
Datum: 30 september 2019 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Naar aanleiding van contact met Wolbert Meijer van uw Griffie deel ik hierbij wat aanvullende 
informatie met u over het werkbezoek van de gemeenteraad Groningen aan de Hunzezone, dat op 
woensdag 9 oktober plaatsvindt van 10.00 tot 12.00.  
 
Het onderwerp van het werkbezoek is het herstellen van de Hunze in de stad Groningen. Dit plan 
komt voort uit de Hunzevisie van Het Groninger Landschap en heeft als doel om de oorspronkelijke 
loop van de Hunze zoveel als mogelijk terug te brengen, zodat een deel van het Drentse Hunzewater 
weer door de stad kan stromen. Dit stedelijk beekherstel heeft voordelen voor thema’s zoals natuur, 
waterkwaliteit, de woon- en werkomgeving, recreatie en cultuurhistorie. De gemeente Groningen 
heeft onze visie omarmd en zodoende werken we de afgelopen jaren al nauw samen in zowel beleid 
als projecten. Tijdens dit werkbezoek laten we u graag een aantal interessante plekken langs de 
Hunzezone zien en willen we in gesprek gaan over hoe we samen met de gemeente Groningen van 
losse projecten tot een daadwerkelijk herstelprogramma kunnen komen.  
 
We starten om 10.00 op de Grote Markt. Ter plaatse zullen we een korte toelichting geven op onze 
plannen en vervolgens stappen we op de fiets naar het voormalige stroomgebied van Hunze. We 
beginnen bij de Sontbrug, waar binnen de Eemskanaalzone ruimte ontstaat voor het herstel van de 
Hunze. Vanaf daar fietsen we zuidwaarts naar de Hunzezone en de Euvelgunnerheem, de boerderij 
van de recent overleden Thies Dijkhuis. Hier ligt ons inspiratiebeeld van een stedelijk Hunze-
landschap, waarvan we de meerwaarde ook op andere plekken in de stad willen terugbrengen. We 
nemen ook een kijkje in de boerderij en fietsen vervolgens door naar Roodehaan. Op deze locatie zijn 
we voornemens om het herstellen van de Hunze te combineren met een nieuwe recreatieve 
fietsroute, als aantrekkelijke fietsentree van Groningen zuidoost. Vanaf deze plek fietsen we weer 
terug naar de Grote Markt, waar de fietstocht om uiterlijk 12.00 zal eindigen.  
 
We gaan er vanuit dat u zelf een fiets meeneemt. Omdat we hier en daar van de verharde paden 
willen afwijken, verzoeken we u om stevige schoenen aan te trekken. Mocht het slechte weer de 
fietstocht in de weg staan, dan ontvangen we u graag in de Euvelgunnerheem. In dat geval nemen 
we nogmaals contact op.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marco Glastra en Rob Reintsema 
Het Groninger Landschap 
  
 


