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Half jaar respijt
voor werf Wolthuisvoor w
LOUIS VAN KELCKHOVEN

SAPPEMEER Het Groninger Monu-
menten Fonds neemt een half jaar
de tijd om een nieuwe huurder te
zoeken voor historische scheeps-
werf Wolthuis in Sappemeer.

Deze maand werd bekend dat de
Stichting Historische Scheepswerf
Hoogezand-Sappemeer (SHSHS) de
maandelijkse 2000 euro huur niet
kon opbrengen. Gemeente en pro-
vincie weigerden bij te passen.

Het Groninger Monumenten
Fonds, eigenaar van de werf, som-
meerde de stichting daarop om met
ingang van het nieuwe jaar de sleu-
tel in te leveren. Deze week is over-
legd over de situatie. ,,Met elkaar
hebben we geconcludeerd dat het in
de huidige opzet niet lukt’’, zegt Dick
Janssen, directeur van het Gronin-

werf Wo
‘Het ligt niet in
mijn aard om aan
een dood paard
te trekken’

ger Monumenten Fonds. ,,In goed
overleg is nu besloten om de werf
niet leeg te laten staan. Een pand dat
niet gebruikt wordt is het ergste wat
een monument kan overkomen.’’

Voor het oog verandert er met in-
gang van het nieuwe jaar niets. De
werf hoeft niet ontruimd te worden.
Janssen verwacht halverwege vol-
gend jaar een ‘duurzame bestem-
ming’ voor de werkende museale
werf te hebben gevonden. ,,We moe-
ten het de tijd geven om iets moois
te laten ontstaan. Of dat een haalba-

re kaart is? Ik ben positief. Het ligt
niet in mijn aard om aan een dood
paard te trekken.’’

Janssen zegt dat met SHSHS het
maximale is geprobeerd. ,,Dat is niet
gelukt en hartstikke spijtig. Nu gaan
wij op zoek naar een andere oplos-
sing. Als eigenaar/beheerder maken
wij kosten om dit monument in
stand te houden. Die kosten moeten
worden vergoed door de huurop-
brengst. Wij zoeken dus een invul-
ling waarmee de kosten wél betaald
kunnen worden.’’

De historische scheepswerf in
Sappemeer, winnaar van de Veenko-
loniaal Museumprijs 2016, wil een
werkende werf zijn. Echter, de res-
tauratie van varend erfgoed is voor
veel particuliere eigenaren te duur.
De stichting moest de huur daarom
‘met kwartjes en dubbeltjes bij el-
kaar zien te schrapen’.
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