


SCHEEPSWERVEN
WATERHUIZEN

Waterliuizen is ontstaan aan het Winschoterdiep in
het begin van de zeventiende eeuw. De eerste inwo-
ners waren de opzichters uit de stad Groningen die
toezicht hielden op de turf die vanuit Kropswolde
en Westerbroek naar de stad werd verscheept.
Reeds in de vijftiende eeuw werd in de omgeving
van Hoogezand turf afgegraven door de monniken
van het klooster Essen, bij Haren. De vervening
werd echter pas voortvarend aangepakt toen in het
begin van de zeventiende eeuw de stad Groningen
de zaak ter hand nam. Het Winschoterdiep deed
hierbij dienst als ontsluitingsroute van dit veenge-
bied. In 1618 was het kanaal voorbij het Hooge
Zandt, en in 1628 werd het water geleid door het
inmiddels drooggelegde Sappemeer. Langs het
Winschoterdiep ontstonden de nederzettingen
Hoogezand en Sappemeer. In het midden van de
achttiende eeuw nam de turfwinning af en ont-
plooiden zich andere activiteiten in Hoogezand. De
afgegraven veengrond - dalgrond - was uitstekend
geschikt voor de verbouw van boekweit, bonen,
knollen en vooral aardappelen. Ook kwam de
scheepvaart tot ontwikkeling, waarbij het vervoer
van aardappelen naar Duitsland een voorname
plaats innam.

Wisselende conjunctuur

Aan het einde van de vorige eeuw werden de
scheepswerven van Hoogezand en Sappemeer ver-
plaatst naar Waterhuizen, ten westen van de sluis
bij Martenshoek, waar het vaarwater aanzienlijk
ruimer was. Rond 1930 bevonden zich hier zo'n
twintig scheepswerven voor de binnenvaart en de
riviervaart.

Scheepsbouw en scheepvaart zijn van nature met het
water verbonden. Water betekent welvaart voor deze
economische activiteit. Voldoende diep en breed
water zijn voorwaarden voor het beginnen en
instandhouden van een scheepswerf. Afhankelijk
van wat men bouwt, is dan de vraag hoe diep en
hoe breed dat (vaar)water moet zijn.
Allerlei soorten schepen werden er gebouwd, maar
vooral schoeners en tjalken. De scheepsbouw en de
scheepvaart zijn commerciële activiteiten vol pieken
en dalen. In tijden van hoogconjunctuur schoten
hier de werven als paddestoelen uit de grond. Toen
de tijd van tjalken en schoeners voorbij was, sloeg
de noodklok voor deze activiteit.

Kustvaarders

Het motorkustvaartuig was echter een nieuwe uitda-
ging voor de gerenommeerde werven langs het
Winschoterdiep. Het kustvaartuig uit de tweede
helft van de jaren twintig groeide voorspoedig in
aantal en in grootte. Na de Tweede Wereldoorlog
was er veel behoefte aan nieuwe schepen en ontston-

den er nieuwe werven, die later verdwenen toen de
grote vraag voorbij was. Zo ging de scheepsbouw
met de conjunctuur op en neer.
Maar nog steeds worden er schepen gebouwd langs
het Winschoterdiep, zoals op de werven van Van
Diepen op de voorgrond, met het veeschip Devon
Express langszij, en Pattje Shipyards daarachter, met
een schip op de helling.

Hightech-vaartuigen

Het eenvoudige vrachtschip van vroeger heeft plaats
gemaakt voor hightech-vaartuigen voor gespeciali-
seerde doeleinden, bijvoorbeeld koel- en vriessche-
pen, containerschepen, gastankers, chemicaliëntan-
kers. De karakteristieke dwarshellingen zijn land-
schapsbepalende beelden in dit deel van
Groningen. De werf van Van Diepen is de enige
werf aan het Winschoterdiep die de boten niet zij-
waarts te water laat, maar achterwaarts.
De boten worden in delen, zogenaamde ringsecties
binnen gebouwd en vervolgens buiten op een
schuine helling in elkaar gelast. Gemiddeld wordt
er één schip per jaar gebouwd, waar zo'n 130 men-
sen permanent mee bezig zijn. «*w
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