
Weinig draagvlak, veel wantrouwen bij woonschippers
De gemeenteraad van Groningen ging woensdag akkoord met een collegevoorstel voor een ingrijpende revitalisering van de Woonschepenhaven.
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Volgens B en W kan het voor-

stel rekenen op draagvlak bij

de bewoners. De Vereniging

Woonschepenhaven Gronin-

gen (VWG) laat een heel

ander geluid horen. Alleen

het woord ’revitalisering’

roept al veel weerstand en

wantrouwen op. "Met de

komst van de Sontbrug wordt

dit een A1-locatie. Wij denken

dat de Gemeente ons hier op

termijn weg wil hebben. Als

je dan termen als ’renovatie’

of ’groot onderhoud’ ge-

bruikt, zou je gemeentelijk

geld niet goed besteden om-

dat de haven immers uitein-

delijk verdwijnt", zegt be-

stuurslid Hans Stokman.

Gas en elektra
Verbetering van de steigers

wordt door de VWG toege-

juicht. De vereniging wil

dat de kasten op de wal voor

gas en elektra worden ver-

nieuwd, inclusief installaties.

Stok, zelf energietechnicus,

zegt: “Die kasten dateren van

de jaren zestig. Een paar jaar

geleden werden de nutskas-

ten bij één van de steigers

zwaar beschadigd door een

gemeentelijke reinigingswa-

gen. Provisorisch werd een

container geplaatst over deze

kasten. De bewoners moesten

zichzelf met een hangslot en

een paar handschoenen ter

bescherming tegen een elek-

trische schok zien te redden

bij het jaarlijkse aflezen van

de meterstanden. Iemand

heeft toen een flinke optater

gehad. Na ruim twee jaar

werden eindelijk deze kasten

vernieuwd. De overige kasten

zouden binnen een jaar óók

worden vernieuwd, wat tot

op heden nog steeds niet is

gebeurd, waarbij Essent en de

Gemeente elkaar steeds de

bal toespelen."

Zwaar vervuild slib
De Gemeente trekt in totaal

4,5 miljoen euro uit voor het

project. Volgens de VWG is

dat onvoldoende: "Dat bedrag

is nergens goed onderbouwd.

Het is een schatting. Nou

maakt het ons niet zoveel uit

of het één miljoen kost of

tien miljoen, zolang maar

gebeurt wat nodig is."

Met name het verwijderen

van zwaar vervuild slib van

de onderwaterbodem kost

veel meer geld dan begroot,

verwacht de VWG: "Hier

heeft vroeger verffabriek De

Witt gestaan. De onderwater-

bodem is vervuild met onder

meer kwik en andere zware

metalen, en PAK’s. Daarvan

moet zo’n twaalfduizend

kuub worden verwijderd. Er

is nog geen VROM-draaiboek.

Misschien mogen wij tijdens

het werk niet eens in de

buurt zijn en moeten wij

zolang in een hotel..."

Een ander punt van zorg

betreft de verplaatsing van

schuurtjes en terrassen,

waarvan de meeste legaal

zijn gebouwd en aangelegd.

Verplaatsing is volgens de

Gemeente nodig vanwege

brandveiligheidseisen, die

een ruimte van vijf meter

tussen woonschepen zouden

vergen. Stok: "Die afstand is

nergens op gebaseerd en

wordt ook elders in de stad

niet consequent gehanteerd.

In de Noorderhaven liggen

schepen, met gasflessen en

volle brandstoftanks aan

boord, zij aan zij. Van belang

zijn volgens ons de brandwe-

rendheid van gevels en een

goede bereikbaarheid voor

brandweerwagens. Bovendien

geldt de vijfmeterregel voor

openbaar vaarwater, en dat ís

de haven niet volgens het

bestemmingsplan Driebond

van 1991waar de Woonsche-

penhaven onder valt."

Dijklichaam beschermen
Ook over versterking van de

binnendijk om de haven

lopen de meningen uiteen.

“De Gemeente vindt schans-

korven over de volle lengte

voldoende. Volgens de VWG

moet met name het smallere

dijklichaam beter worden

beschermd, door middel van

damwandprofielen. Deze dijk

is indertijd met de hoge

waterstand van een paar jaar

geleden plaatselijk doorge-

broken. Let wel dat deze dijk

het achterliggende industrie-

terrein Driebond deugdelijk

dient te beschermen! Door

een open verbinding met het

Eemskanaal vindt door onder

andere de zuigende werking

van vrachtschepen, aantas-

ting plaats van de dijk.”

Zonder riolering
De vereniging en de Gemeen-

te delen de mening dat riool-

aansluiting - onderdeel van

het revitaliseringsplan - nood-

zakelijk is. Aan de voorgestel-

de vormgeving van deze

aansluiting heeft de VWG

echter grote twijfels: "Prima

idee maar de Gemeente heeft

geen ervaring met zulke

grote afstanden langs stei-

gers, waarvoor een pers- of

vacuümsysteem nodig is.

Vorst is een risico: je wilt niet

dat bewoners weken zonder

douche, wasmachine en toilet

zitten. Wat wij willen is een

garantieperiode van drie jaar

nadat het systeem onder

belasting is getest."

Klankbordgroep
Een aantal bewoners zit in

een klankbordgroep die de

revitalisering met de Ge-

meente bespreekt. De VWG is

argwanend: "Die groep heeft,

in tegenstelling tot de VWG,

geen juridische status, en dus

hoeft de Gemeente niets te

doen met wat daaruit komt.

Daarbij merken we dat ons

stelselmatig informatie wordt

onthouden of verkeerde

informatie wordt gegeven. De

gemeenteraad krijgt bijvoor-

beeld een voorstel dat op

onderdelen afwijkt van een

willen niet boven een gifbelt

wonen."

"De Gemeente wil dit gebied

ontwikkelen. Er is sprake van

een tweede Tasmantoren, en

hierlangs komt een hoofd-

route naar Meerstad. Die

route zal veel worden ge-

bruikt als de zuidelijke ring-

weg op de schop gaat. Wij

krijgen dan last van geluid en

fijnstof, maar daar horen we

de Gemeente niet over. Als

ook de rest van de haven

verdwijnt, is hier ruimte voor

bijvoorbeeld woningbouw."

Uitputtingsslag
"Het technisch verhaal van de

Gemeente raakt kant noch

wal. De Gemeente is óf steke-

blind, óf het interesseert ze

helemaal niks. Ons dossier

over deze kwestie groeit

steeds sneller. Het is een

uitputtingsslag. Wij worden

er doodmoe van, maar blijven

ons verzetten tegen dit onza-

lige plan. Wij zitten stevig in

de weg, dat weten we wel.

Wegstoppen gaat niet meer

met de Sontbrug straks langs

onze haven."

Hans Berens

brief aan de bewoners. We

krijgen bovendien geen dui-

delijkheid over wat er met

onze terrassen en schuurtjes

gebeurt. Er wordt aan ons

bezit gerammeld. De Ge-

meente zegt een verzekering

te zullen afsluiten maar dit

soort voorziene kosten is

niet te verzekeren; daarvoor

moet de Gemeente een

waarborgfonds instellen."

Strategie
"Wij denken dat hier een

strategie achter zit: de

Gemeente heeft een tweede

agenda voor dit gebied. De

Woonschepenhaven zit hier

al sinds 1942 en was aanvan-

kelijk bijna twee keer zo

groot. Door de komst van

het Eemskanaal verdwenen

vijf van de twaalf steigers. We

hebben ons altijd grotendeels

zelf moeten redden, en heb-

ben bijvoorbeeld voor aard-

gas moeten knokken. Toen ik

hier dertig jaar geleden

kwam, sjouwden we nog met

petroleum. Wij betalen alle

belastingen. Daar moet een

zorgplicht tegenover staan:

wij willen onder andere

goede wegverbindingen en

Bestuurslid Hans Stok op de dijk

tussen haven en Eemskanaal.

Verouderde installaties: "Iemand heeft al eens een optater gehad." Een vrachtschip passeert in het Eemskanaal.


