PERSBERICHT
Groningen, 19 april 2016
Geschiedenis Reitdiepgebied toegankelijk voor bezoekers

Onthulling laatste informatiepaneel maakt serie compleet
Fietsers en wandelaars met interesse in de geschiedenis van de omgeving, kunnen in het Reitdiepgebied
hun hart ophalen. Een serie informatiepanelen met veel boeiende wetenswaardigheden over de lokale
historie maakt het gebied extra aantrekkelijk voor de recreant met trek in kennis. Het paneel bij de
Wetsingersluis biedt voor de bezoeker met grote honger ook nog een QR-code die doorlinkt naar de
website van de Stichting Boekeniers Garnwerd, met nog veel meer historische informatie. Dit paneel wordt
vrijdag 29 april 2016 om 14.00 uur officieel onthuld door wethouder Harmannus Blok van de gemeente
Winsum.
In totaal zijn de afgelopen twee jaar vijf panelen in het gebied geplaatst. De informatie voor vier panelen is
verzameld en bewerkt door de plaatselijke historische verenigingen en de Stichting Boekeniers Garnwerd.
Deze panelen gaan over de Garnwerderhoek, De Onstaborg en de oude verbindingsweg langs de oeverwal
van de Hunze en staan respectievelijk bij Garnwerd, Groot Wetsinge en Nadorst. Het paneel dat vrijdag
29 april wordt onthuld, behandelt de geschiedenis van de Wetsingersluis.
De serie panelen vertelt in vogelvlucht de geschiedenis van het Reitdiep en de betekenis van het water voor
de bewoners van het gebied. Bezoekers krijgen informatie over de waterbouwkundige ingrepen door de
eeuwen heen, maar ook over bijzondere gebouwen langs het water en bekende en minder bekende
historische figuren die op een of andere manier iets met het Reitdiep te maken hebben gehad. Het vijfde
paneel bij de Wetsingerzijl is gerealiseerd in samenwerking met Waterschap Noorderzijlvest en beschrijft
de geschiedenis van de zijl vanaf de aanleg in 1410 tot de laatste restauratie in 2012.
Onthulling
Voor de onthulling bent u om 14.00 uur van harte uitgenodigd bij de Margriethoeve. De feestelijke
onthulling vindt plaats bij de Wetsingersluis. Om 14.00 uur wordt verzameld bij de Margiethoeve aan het
Reitdiep (Karspelweg 6 in Groot Wetsinge). Vanaf hier lopen we naar het paneel, ongeveer 400 meter
verderop voor de onthulling. Na afloop is er koffie en thee met gebak in het nabijgelegen kerkje van
Wetsinge.
De bebording in het Reitdiepgebied is mogelijk gemaakt door de gemeenten Winsum en Groningen,
Regiopark Groningen-Assen , de provincie Groningen en het Europese Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling, Europa investeert in zijn platteland.
Einde persbericht

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Adri Rosenboom (050 534 51 99 of
a.rosenboom@landschapsbeheergroningen.nl).

