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Geacht College, 

 

De erfgoedvereniging Bond Heemschut maakt bezwaar tegen het plan 

voor de aanleg van een Fietsroute Plus langs de Stadsweg tussen 

Groningen en Ten Boer. 

 

Cultureel erfgoed  

Het gaat hier om een unieke weg met grote cultuurhistorische en 

landschappelijke waarden. Het is de oudste nog bestaande kleiweg in 

Groningen. Deze weg verbond Groningen in de Middeleeuwen met de 

stad Embden. Uit aardewerkvondsten blijkt dat het oudste deel dateert uit 

de 11de en/of 12de eeuw, de huidige stadsweg zou zijn aangelegd rond 

1400. Deze weg werd onder andere gebruikt als handelsroute, met name 

voor de ossendriften uit Denemarken.     



Heemschut willen graag het karakter van de oude kleiweg zoveel 

mogelijk behouden zodat we kunnen blijven zien hoe een middeleeuwse 

kleiweg eruit zag.  

 

Bezwaren tegen het plan  

Volgens het plan moet de weg worden afgevlakt voorafgaand aan het 

aanbrengen van granulaat, vervolgens het asfalteren van het 3 m brede 

fietspad en het bedekkken van de rest van de kleiweg met plastic 

grastegels. De dijk verliest haar bolling en haar onregelmatige met gras 

en bloemen bedekte wegdek, zo karakteristiek zijn voor deze kleiweg. 

Het wordt een saai geasfalteerd fietspad zonder verwijzingen naar het 

verleden behalve dan door borden die geplaatst worden met teksten over 

de geschiedenis van de weg. Maar het is toch veel interessanter om die 

geschiedenis te beleven door over een unieke kleiweg te rijden.   

Daarom pleit Heemschut voor een fietspad van maximaal twee meter 

breed en ruimte voor een onaangetaste groenstrook. 

 

Kavelruil 

Intussen zijn boeren langs de stadsweg begonnen met kavelruil zodat de 

stadsweg slechts voor een klein deel en hopelijk helemaal niet met 

grastegels bedekt hoeft te worden. Dan kan de oude stadsweg haar 

karakter van middeleeuwse kleiweg voor een groot deel behouden. 

Daarom pleiten wij voor uitstel van het realiseren van de plannen voor de 

stadsweg totdat de boeren door kavelruil de stadsweg niet meer nodig 

hebben voor landbouw verkeer. Daarna kunnen de plannen worden 

aangepast. De uitvoering daarvan zal dan veel goedkoper worden.   

 

Archeologisch onderzoek 

Ook willen we erop aandringen om voorafgaand aan de verbreding van 

het fietspad archeologisch onderzoek te doen. Het is mogelijk dat er 

vondsten worden gedaan waaruit meer gegevens kunnen worden afgeleid 

over het ontstaan van de dijk.   

 

We werken graag mee aan overleg over aanpassing van de plannen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Provinciale Commissie van de Bond Heemschut 

 

 

 

M.J.A. Vooijs, secretaris a.i 


