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Historische werf
loopt aan de grond
LOUIS VAN KELCKHOVEN

SAPPEMEER De historische scheeps-
werf Wolthuis in Sappemeer moet
eind deze maand de sleutels inleve-
ren bij huurbaas het Groninger Mo-
numenten Fonds (GMF).

Het GMF wijst als eigenaar van de
werf aan de Noorderstraat in Sappe-
meer de huurder, Stichting Histori-
sche Scheepswerf Hoogezand-Sap-
pemeer (SHSHS), de deur. De werf is
niet in staat om de 2000 euro huur
per maand op te brengen.

,,Dus zijn wij gesommeerd om
met ingang 1 januari de zaak te ont-
ruimen’’, zegt Harry Struik, voorzit-
ter van de stichting, laconiek.

Historische scheepswerf Wolt-
huis werd in 2012/2013 gerestau-
reerd en verbouwd. Daar was 1,2 mil-
joen euro voor beschikbaar. Het
budget werd overschreden en het fi-

Huur moet met
dubbeltjes en
kwartjes bij elkaar
worden gebracht

nanciële plaatje klopte niet meer. Ei-
genaar en huurder schoven vervol-
gens de rekening naar elkaar toe.
GMF wilde de tekorten doorbereke-
nen in de huur, die de stichting met
dubbeltjes en kwartjes bij elkaar
moet brengen. ,,Dat lukt dus van z’n
levensdagen niet’’, aldus Struik.

Om van de historische scheeps-
werf een werkende werf te maken,
zouden nog meer investeringen no-
dig zijn. Vanaf het Winschoterdiep is
de werf tenslotte niet over water be-
reikbaar. Er zou een werfbaas als be-
taalde kracht aangesteld moeten

worden. Struik: ,,De restauratie van
varend erfgoed, wat feitelijk onze
markt is, wordt door de particuliere
eigenaren te duur gevonden.’’

Nadat de gemeente Hoogezand-
Sappemeer en de provincie weiger-
den bij te passen, zei het Groninger
Monumenten Fonds op zoek te gaan
naar een andere huurder.

,,In eerste instantie moest de werf
met ingang van het nieuwe jaar ont-
ruimd zijn, maar afgesproken is dat
het inventaris wordt beschreven en
daarna blijft liggen.” De sluiting van
de werf heeft geen gevolgen voor
Roel Wolthuis. ,,Hij betaalt huur en
woont daar gewoon’’, weet Struik.

Bij het scheiden van de markt zegt
de gemeente dat er ‘een goede partij
in beeld is die de exploitatie van de
werf kan en wil overnemen en wel-
licht uitbreiden’. Dat kan duiden op
belangstelling van het Noordelijk
Scheepvaartmuseum in Groningen.


