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1. Algemeen 

In opdracht van de gemeente Groningen heeft een revitalisatie van de Woonschepenhaven in 

Groningen  plaatsgevonden. Het proces van voorbereiding en uitvoering en oplevering loopt over 

meerdere jaren. De start hiervan was eind jaren negentig van de vorige eeuw. Al met al is dit een 

lang proces geweest. 

De gemeente Groningen heeft een aanbesteding van de werkzaamheden gedaan en het 

aanbestedingsproces, inclusief de opdrachtverstrekking, is verwoord in de volgende documenten: 

1. Vraagspecificatie product 1 “Woonschepenhaven revitalisering” van 10 juni 2014. 

2. Vraagspecificatie proces (2) “Woonschepenhaven revitalisering” van 10 juni 2014. 

3. Nota van inlichtingen “Woonschepenhaven revitalisering” van 2 juli 2014. 

4. Proces verbaal van aanbesteding “Woonschepenhaven revitalisering” van 15 sept. 2014. 

5. Basisovereenkomst “Woonschepenhaven revitalisering” van 30 oktober 2014. 

 

Het werk is vervolgens gegund aan: 

Combinatie Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw bv en Oosterhof Holman Milieutechniek 

bv gevestigd aan de Koningsweg 3 in Harlingen. 

De rechtspartijen in deze zijn derhalve de gemeente Groningen (opdrachtgever) en de combinatie 

Oosterhof Holman (opdrachtnemer).  

Als derde partij (niet van rechtswege) is, zoals aangegeven, het Woonschepencomité Groningen 

betrokken. Deze vertegenwoordigt de eigenaren/bewoners/gebruikers van de woonschepen.  

Aangezien er bij de laatste partij ernstige twijfels bestaan over het uiteindelijke resultaat van de 

revitalisering en de communicatie hierover met de opdrachtgever en de opdrachtnemer moeilijk 

verloopt dan wel onmogelijk is geworden heeft het Woonschepencomité Groningen gemeend de 

expertise in te moeten roepen van een onafhankelijke partij.  

De taakstelling voor deze partij zou zijn (breed onderzoek): 

1. Het inventariseren en in kaart brengen van de problemen die zijn voortgekomen uit de 

revitalisering.  

2. Het technisch beoordelen van de aangebrachte voorzieningen, zowel bouwkundig, 

milieukundig als installatietechnisch. Vervolgens in relatie met de specifieke onderdelen het 

in kaart brengen van de gevolgen die eventuele geconstateerde gebreken kunnen 

veroorzaken. 

3. Het toetsen van de resultaten van de revitalisering of deze uitgevoerd zijn overeenkomstig de 

aanbestedingsdocumenten en/of de resultaten volgens gemaakte afspraken zijn uitgevoerd.  

4. Het opstellen van rapportage van de bevindingen. 
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2. Opdrachtomschrijving 

Het Woonschepencomité Groningen heeft zich zoals gememoreerd opgeworpen als 

vertegenwoordiger van de bewoners van de woonschepenhaven. In die hoedanigheid heeft het 

comité Tandem BV gevraagd een offerte uit te brengen voor een breed onderzoek naar de kwaliteit 

van werkzaamheden gerelateerd aan de revitalisatie van de woonschepenhaven. In het traject om te 

komen tot een gerichte offerte daartoe zijn er enkele overlegmomenten geweest om tot een 

eenduidige opdrachtomschrijving te komen met de daarbij horende prijsstelling. 

 

Tandem Bv heeft naar aanleiding van die overlegmomenten geconcludeerd dat een tussenstap in het 

proces een betere invulling van de opdracht zou zijn. Er zijn namelijk nog een aantal onduidelijke 

factoren geconstateerd die eerst uitgekristalliseerd dienen te worden alvorens te komen tot een 

genoemd breed onderzoek. Zo is niet geheel duidelijk of er al sprake is van een geheel opgeleverde 

projectrealisatie, gezien vanuit het oogpunt van gemeente en aannemer. Ook is er duidelijk sprake 

van enige onrust binnen de communicatie tussen gemeente, aannemer en de uiteindelijke gebruikers 

van de woonschepenhaven. 

 

In samenspraak is vervolgens vastgesteld dat er een inventarisatie uitgewerkt zal worden waaruit 

blijkt aan welke normen en uitgangspunten zo’n breed onderzoek moet gaan voldoen en waaraan de 

kwaliteit van de werkzaamheden moeten worden getoetst.  

 

Deze inventarisatie behelst vervolgens de drie onderdelen waarin de werkzaamheden zijn onder te 

verdelen: 

 

1. Algemeen en bouwkundig  (Tandem BV) 

2. Installatietechnisch   (KTS – Technische Installaties) 

3. Milieukundig.    (MUG Ingenieursbureau BV) 

 

In dit document zullen we, in hoofdlijnen, per onderdeel nader in gaan op de benodigde toetsingen 

en de wettelijke kaders per onderdeel. 
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3. Inventarisatie 

3.1 Algemeen en bouwkundig 
 

Op en rond de woonschepenhaven zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd die relatie hebben met 

de gebouwde woonomgeving. De walkanten zijn aangepakt, de toegangswegen zijn deels vernieuwd, 

de steigers (toegang naar de woonschepen) zijn vernieuwd en verhoogd, enzovoort. Al deze 

werkzaamheden worden benoemd in de aanbestedingsstukken en vallen qua regelgeving onder het 

bouwbesluit en meer specifiek onder de NTA 8111 (voor drijvende gebouwen).  

 

Opsommend zal er, met in achtneming van de wet- en regelgeving per onderdeel, nader gekeken 

moeten worden naar de aard, omvang en kwaliteit van de geleverde werken gerelateerd aan:  

 

 Afmeervoorzieningen: 

 Er is een groot verschil in de wijze waarop de schepen zijn afgemeerd. Op sommige 

plaatsen lijkt het correct uitgevoerd met palen en beugels, maar er zijn ook locaties 

waar grote twijfels bestaan over de kwaliteit van de gebruikte materialen en de wijze 

van afmeren. 

 de afwerking van de afmeerpalen is niet uitgevoerd als te doen gebruikelijk. Ook zijn 

meerdere palen her en der beschadigd. 

 Afwerking algemeen: 

 De verkeersdrempels zijn ten behoeve van de werkzaamheden tijdelijk verwijderd. 

Deze zijn nog niet hersteld, wat tot mogelijke onveilige situaties kan leiden. 

 de lantaarnpalen en nutskasten staan schots en scheef en hier en daar staan de 

nutskasten los. De nutskasten zijn op locaties niet beschermd tegen ongedierte. 

 De afwerking van de bovenzijde van het damwandprofiel is rondom de gehele haven 

ruw en er zijn gevaarlijke scherpe randen. De dek-profielen ontbreken.  

 Er vallen gaten in de buitendijk, aan de kant van de haven en bij de sluis. 

 Afwerking steigerwerken: 

 De toegang tot de steigers is hellend, wat gevaarlijk is bij gladheid. Wellicht 

verstandig gedeelten uit te voeren middels treden. 

 De dekplaten liggen niet overal vlak en sommige naden zijn niet afgekit. 

 De dekplaten zijn niet erg stroef. Het oppervlak is wel opgeruwd maar er zijn ernstige 

twijfels hoe e.e.a. zich houdt in de tijd. 

 De randafwerking van de steigers zijn niet voorzien van doorvalbeveiliging. 

 Er zijn gestraalde en gemeniede staalconstructies toegepast. In hoeverre dit de tijd 

doorstaat in combinatie met zout en vorst is een grote zorg voor de bewoners. 

 Het aantal reddings-trapjes per steigerdeel is zeer beperkt.  
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 Afwerking rondom sluis 

 De afmeervoorziening t.b.v. sluisdeur ontbreekt.  

 De veiligheid rondom de sluisdeur is niet gegarandeerd. Er ontbreekt een 

afscherming t.p.v. de sluisdeur. 

 de sleutelbediening van de sluisdeur wordt als zeer onhandig ervaren. 

 Door de plaatsing van de sluisdeur aan de zijde van het Eemskanaal zijn er twijfels 

over de weerstand van de deur t.a.v. de druk vanuit voorbijvarende (grote) schepen.. 

 

 

Wat verder opvalt is dat het terrein over het algemeen slordig is afgewerkt. Er is erg veel puin 

aanwezig op de dijken en in de bermen. Dit geeft praktische problemen, o.a. met grasmaaien, maar 

is voor het oog in een woonwijk ook niet zoals te verwachten. De grond is over het algemeen 

vrijgekomen uit het werk zelf en waarschijnlijk niet aangevoerd. Voor toepasbaarheid van grond 

geldt een maximale bijmenging aan bodemvreemde materialen. Hier dient in een nader onderzoek 

ook naar gekeken te worden. 
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3.2 Installatietechnisch 
 

De woonschepenhaven is opgebouwd volgens het zogenaamde steigermodel. Vanuit zogenaamde 

walkasten is een infrastructuur aangebracht naar voorzieningskasten op de steigers bij elk 

woonschip. In totaal zijn er voorzieningen voor 67 woonschepen aangebracht. 

De voorzieningen die zijn aangebracht omvatten: 

- Riolering 

- Wateraansluiting 

- Gas 

- Electra 

- Telecom en kabel 

- Straat- en steigerverlichting 

Met uitzondering van de walkasten en de voorzieningskasten zijn de voorzieningen (niet zichtbaar) 

weggewerkt in de grond, aangebracht onder de steiger en/of door het water van de 

woonschepenhaven. 

De uitgevoerde installatie-werkzaamheden maken een slordige en daarmee potentieel onveilige 

indruk. Aangezien de veiligheid in het geding kan zijn is de koppeling van de woonschepen op de 

infrastructuur tevens onderdeel van het geheel. De technische installaties van de woonschepen zelf 

zijn echter voor verantwoording van de eigenaar/beheerder van het desbetreffende woonschip, 

inclusief alle bij het woonschip behorende terrassen, bergingen, e.d.  

Om een juist beeld te verkrijgen over de staat van de aangebrachte technische voorzieningen dient 
eerst per installatiedeel een inventarisatie gemaakt worden. Daarna kan in kaart gebracht worden 
waar eventuele knelpunten zitten en wat een oplossing zou kunnen zijn voor de geconstateerde 
problemen 
 
Algemeen: 

- De grenzen van verantwoordelijkheden met betrekking tot de aangebrachte 
installatietechnische voorzieningen zijn onduidelijk. 

- Voor het veilig gebruiken van alle technische installaties is het echter noodzakelijk om het 
geheel vanaf de  meters van het meetbedrijf tot en met de aansluiting van de eindgebruiker 
in het onderzoek te betrekken. 

 

Riolering: 

- Het is onduidelijk hoe het rioleringsstelsel vanaf de afvoerpunten tot en met de aansluiting 
op het openbaar riool is aangebracht en of deze voldoet aan de gestelde eisen.   

- Het is onduidelijk of het rioleringsstelsel goed functioneert door mogelijk onjuiste montage 
van keerkleppen in het stelsel.   

- Waarschijnlijk wordt niet al het rioolwater afgevoerd via het rioleringsstelsel. 

toelichting: 

 Er is geen eenduidigheid voor wat betreft de voorzieningen per woonschip 

 Het lijkt dat een deel van het af te voeren rioolwater bij de buren terecht komt 
waardoor de rioolpomp van de buren in werking treedt.  

 Bij sommige woonschepen wordt alleen ‘zwart rioolwater’ afgevoerd en wordt overig 
rioolwater geloosd op het oppervlaktewater.   
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Werkzaamheden: 

 Het in kaart brengen van het aangelegde systeem van het rioleringsstelsel  

 Het controleren of het systeem overeenkomstig de geldende normen en eventuele 

Nederlands Technische Afspraken (NTA) aangebracht zijn en het systeem juist 

functioneert. 

 Het in kaart brengen van eventuele geconstateerde problemen en het opstellen van 
rapportage hierover. 

 
Water: 

- De waterleidingen zijn niet op wijze aangelegd zoals op tekening is aangegeven. Er zijn 

ernstige twijfels of de waterleidingen daarmee wel op de juiste wijze zijn aangebracht en of 

de wijze van aanleg überhaupt voldoet aan de gestelde normen. Deze leidingen zijn vanaf de 

walkant aangebracht door het water van de woonschepenhaven  

toelichting: 

 Er is geen eenduidigheid voor wat betreft de voorzieningen per woonschip 

 Opwarming van het leidingwater bij de tappunten doet vermoeden dat de kans op 
het ontwikkelen van de legionellabacterie aanwezig is. 

 De waterleidingen zijn deels (on)geïsoleerd wat nadelig kan zijn voor de ontwikkeling 
van de legionellabacterie in de zomer en bevriezing van de leidingen in de winter.  

 De wijze van aanbrengen van tracing op de waterleiding kan onnodig energieverlies 
tot gevolg hebben. 

 De wijze van aanleg van de waterleidingen door het water van de 
woonschepenhaven kan mogelijk problemen geven wanneer er in de haven gevaren 
wordt.  

werkzaamheden: 

 Het in kaart brengen van het aangelegde systeem van waterleiding 

 Het controleren of het systeem overeenkomstig de geldende normen en eventuele 

Nederlands Technische Afspraken (NTA) aangebracht zijn en het systeem juist 

functioneert. 

 Het in kaart brengen van eventuele geconstateerde problemen en het opstellen van 

rapportage hierover. 

 Het controleren van het systeem op de ontwikkeling en of ontstaan van de legionella 

bacterie door middel van temperatuurmetingen en laboratoriumonderzoek van het 

watermonsters. 

 Het opstellen van een beheersplan van de waterinstallatie nadat eventueel 

benodigde correctieve maatregelen zijn genomen 

Gas: 
- Het is onduidelijk of de gasleidingen  op de juiste wijze zijn aangebracht en dat de wijze van 

aanleg voldoet aan de gestelde normen.  

toelichting: 

 Er is geen eenduidigheid voor wat betreft de voorzieningen per woonschip 

 Er bestaat twijfel over de veiligheid waarop de verbinding tussen de 
voorzieningskasten en de woonschepen tot stand gebracht zijn 
(los-breek verbinding) en de bijbehorende afsluitbeveiliging.  

  



 
 

8 
Tandem BV inventarisatie knelpunten Woonschepenhaven 12 juli 2017 

 
 werkzaamheden: 

 Het in kaart brengen van het aangelegde systeem voor de gaslaansluitingen  

 Het controleren of het systeem overeenkomstig de geldende normen en eventuele 
Nederlands Technische Afspraken (NTA) aangebracht zijn en het systeem juist 
functioneert. 

 Het in kaart brengen van eventuele geconstateerde problemen en het opstellen van 
rapportage hierover. 

 
Electra/telecom en kabel/straat- en steigerverlichting: 

- Er zijn ernstige twijfels of de elektrische en zwakstroominstallaties op de juiste wijze zijn 
aangebracht en dat de wijze van aanleg voldoet aan de gestelde normen en voldoende zijn 
afgewerkt. 
toelichting 

 Er is geen eenduidigheid voor wat betreft de voorzieningen per woonschip 

 Het is niet duidelijk of er een opleveringsinspectie heeft plaatsgevonden van de 
elektrische installatie, inclusief metingen en beproevingen van de hele elektrische 
installatie. Tekeningen, installatieschema’s of groepenverklaringen ontbreken en op 
de verdeelinrichtingen zijn geen aanduidingen aangebracht dat er een inspectie 
heeft plaatsgevonden. 

 De voorzieningskasten op de steigers zijn open aan de onderzijde. 

 Walaansluitkasten zijn slordig aangebracht. 

 Funderingen van walaansluitkasten staan los in de grond. 

 Er bestaat twijfel over de manier waarop de verbinding tussen de wal en de 
woonschepen tot stand gebracht zijn (los-breek verbindingen, trekontlastingen).   

 Lantaarnpalen staan scheef.  

 Er steken voedingskabels uit de grond langs de weg waarvan de functie onduidelijk 
is. 

 De elektrische bediening van de sluis is onhandig, de elektrische vergrendeling van 
de sluis ontbreekt, het is onduidelijk of de juiste beveiligingen aanwezig zijn en 
bedieningsinstructies ontbreken. 

werkzaamheden: 

 Het in kaart brengen van het aangelegde systeem voor de electra/telecom en 
kabel/straat- en steigerverlichting voorzieningen.  

 Het controleren of de systemen overeenkomstig de geldende normen en eventuele 
Nederlands Technische Afspraken (NTA) aangebracht zijn en de systemen juist 
functioneren. 

 Het uitvoeren van metingen en beproevingen van de aangebrachte 
beveiligingstoestellen en de veiligheidsaardingen in de walkasten en/of 
voorzieningskasten. 

 Het uitvoeren van een visuele inspectie van de aangebrachte electra voorzieningen. 

 Het in kaart brengen van eventuele geconstateerde problemen en het opstellen van 
rapportage hierover. 
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3.3 Milieukundig 
 

Voor aanvang van de revitalisering van de woonschepenhaven zijn diverse vooronderzoeken 

uitgevoerd naar de milieukundige staat van de omliggende dijken en de milieukundige staat en de 

diepgang van de haven. Op basis hiervan zijn diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd in de haven 

en zal er tevens verontreinigd bagger moeten zijn afgevoerd. In relatie met een gewenst (schoon) 

eindresultaat is het aan te bevelen de volgende inspecties op milieukundig gebied uit te voeren: 

 

Aangebrachte baggerspecie op dijken 

Ter plaatse van de dijk aan de zuidzijde en de dijk aan de noordzijde is waarschijnlijk (plaatselijk) 

baggerspecie / waterbodemmateriaal afkomstig uit de Woonschepenhaven aangebracht en 

verspreid. Baggerspecie afkomstig van oppervlaktewaterlichamen met puntbronnen, zoals een 

riool(overstort), mag niet op aangrenzend perceel worden verspreid. In het geval dat de 

woonschepenhaven formeel als riool wordt aangemerkt is het bij wet verboden deze baggerspecie 

her te gebruiken. In ieder geval dient er onderzoek uitgevoerd te worden naar de milieukundige staat 

van de hier aangebrachte baggerspecie. Hiertoe zal er een partijkeuring (AP04) conform BRL SIKB 

1000 en bijbehorend protocol 1001 uitgevoerd dienen te worden om de toepasbaarheid vast te 

stellen. 

 

Toegepast freesasfalt / steenslag op dijk. 

Op de noordelijke dijk is freesasfalt / steenslag toegepast als half verharding. Dit materiaal is, volgens 

overlevering, waarschijnlijk afkomstig van de tijdelijke opslag van de aannemer. Het is niet bekend of 

het materiaal voor de toepassing is gekeurd. Conform Besluit en Regeling bodemkwaliteit zou dat 

moeten, omdat het materiaal wordt hergebruikt nadat het eerst elders gebruikt is. Hiertoe zal er een 

partijkeuring conform BRL SIKB 1000 en bijbehorend protocol 1002 uitgevoerd dienen te worden. om 

de toepasbaarheid vast te stellen. 

 

Baggerdiepte Woonschepenhaven 

Er zijn twijfels over de minimale baggerdiepte van 1,2 m1 tot 1,4 m1. Plaatselijk is er tijdens de 

rondgang gemeten dat het maar 0,6 m1 diep is. Door middel van profielmetingen cq peilingen dient 

er bepaald en vastgelegd te worden wat de huidige gebaggerde diepte is geworden. 

 

Bruine kleur / olieachtige film in sloot 

Er is een bruine kleur en olieachtige film aanwezig in de sloot aan de zuidzijde. Er dient nader 

bekeken te worden of dit een olieachtige substantie is of dat hier gaat om ijzer gaat dat in de bodem 

aanwezig is. Dat kan van nature zijn en het kan ook zijn dat er ijzerdelen aanwezig zijn in de grond. In 

ieder geval dient er te worden uitgesloten dat het hier gaat om olieverontreiniging. 
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4. Samenvatting en aanbeveling 

Het Woonschepencomité Groningen heeft ernstige twijfels over de kwaliteit van de geleverde 

werkzaamheden. Zowel qua wet- en regelgeving als in relatie tot de aard en omvang van 

werkzaamheden zoals in de aanbestedingsstukken is omschreven. 

Wij gaan er van uit dat de Gemeente Groningen, zijnde opdrachtgever, beschikt over alle benodigde 

certificaten, protocollen en andere stukken ter onderbouwing van de geleverde diensten en werken. 

Wij gaan er tevens van uit dat de kwaliteit van de geleverde diensten en werken getoetst zijn aan het 

gewenste niveau en dat ook deze kwaliteit is omschreven en vastgelegd volgens de daarvoor 

geldende richtlijnen.  

In het geval dat deze stukken niet voor handen zijn dan lijkt het ons verstandig dat de aannemer 

e.e.a. alsnog aanlevert. Dit om een duidelijk beeld te geven aan de bewoners van de 

woonschepenhaven en het Woonschepencomité Groningen van de kwaliteit van de uitgevoerde 

werkzaamheden op het gebied van de in dit stuk benoemde onderdelen. 


