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Geachte college, 
 
De woonschipbewoners aan de Oosterhamrikkade maken zich al geruime tijd zorgen over het 
toekomstperspectief van de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal. Dit is het gevolg van het 
ontbreken van onze woonschepen in de Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé.  Mede om die 
reden hebben wij ons als Buurt Commissie Woonschepen  aangesloten bij het VWOO. 
Inmiddels is de toezegging gedaan dat er geen ligplaatsen in het kanaal zullen verdwijnen, 
echter de inpassing hiervan in het gewenste eindbeeld (de Oosterhamrikboulevard met over de 
volle lengte afgemeerde woonschepen) lijkt ons echter niet reëel, niet wenselijk en ingaan 
tegen het gemeentelijk beleid. 
 
Op 26 januari 2000 heeft de raad de structuurschets Watergang vastgesteld en daarmee het 
gemeentelijk beleidskader aangegeven voor het openbaar vaarwater.  
In de paragraaf “wonen en water” is aangegeven dat de verschillende kanaalvakken vanuit een 
integraal beleidsperspectief zouden moeten worden aangepakt. Belangrijke doelstellingen 
daarbij zijn: 

- Het verbeteren van de kwaliteit van de liggebieden voor woonschepen vanuit de 
erkenning van het wonen op het water als volwaardige woonvorm; 

- Het versterken of in voldoende mate terugbrengen van het openbare karakter van 
verschillende wallekanten c.q. het herstel van de (zicht)relatie tussen openbare weg en 
water;  

- En het verbeteren van de ruimtelijke structuur. 
 

Voor de meeste liggebieden betekent dit het maken van een 'kwaliteitssprong'. In 'Watergang' 
stelt men voor dit met name te realiseren in de vorm van een ligplaatsverbetering. Voor elk 
kanaalvak zal - in overleg met de bewoners - een plan voor een algehele verbetering van het 
liggebied worden opgesteld, waarbij de woonomgeving en het woonverblijf (schip/ark) aan de 
orde komen. Het uitgangspunt is om te voorzien in kwalitatief goede ligplaatsen. Een en ander 
impliceert wel dat daar waar ligplaatsverbetering niet reëel is, vanwege milieu- of andere 
omgevingsfactoren, deze ligplaatsen moeten worden opgeheven en worden vervangen door 
andere ligplaatsen binnen de bestaande liggebieden. 
 
In plaats van overleg over algehele verbetering van het liggebied hebben wij op een door de 
gemeente georganiseerde informatieavond kennis kunnen nemen van de Ontwikkelingsvisie 
Oosterhamriktracé. In de stedenbouwkundige beschouwing van de huidige situatie wordt een 
negatief en onjuist beeld geschetst van de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal; in het 
hoofdstuk “Visie op de Toekomst” komen de woonschepen niet eens voor. In plaats van de 
golfbreker in het kanaal waarover in Watergang is gesproken, is het kanaal geprojecteerd als 
een vijverpartij, waarbij het kanaal onttrokken wordt aan het openbaar vaarwater met een 
vaste dam. U zult begrijpen dat wij, eigenaren van veelal varende woonschepen, dit zeker 
geen algehele verbetering van ons liggebied vinden en ons hiermee te kort gedaan voelen. 
 
 



Behalve het besluit, dat de raad op 26 mei 2004 genomen heeft in het kader van de 
Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé, dat dient als basis voor nader onderzoek en nadere 
besluitvorming, is er nog geen concreet plan door de raad aangenomen. Desondanks hebben 
alle woonschipbewoners van de Oosterhamrikkade op 07-06’05 reeds een brief ontvangen 
(kenmerk RO05.36800) waarin (nu al) de volgende voornemens worden kenbaar maakt: 

1. Het op schrift zetten van onze ‘stilzwijgend totstandgekomen bruikleenovereenkomst’ 
van de groene oever in een formele bruikleenovereenkomst, zoals aangekondigd in uw 
schrijven van 21-10-2004, kenmerk RO.04.72252, niet zal plaats vinden. 

2. Op termijn het gebruik van de groene oever zal worden beëindigd. 
3. Er in de overgangssituatie beperkende maatregelen worden genomen. 

 
Ook deze voornemens zijn niet uit te leggen als ligplaatsverbetering. Wij kunnen deze brief 
niet anders opvatten dan een poging de bewoners van het Oosterhamrikkanaal de in 
Watergang voorziene planologische rechtszekerheid voor woonschipbewoners te onthouden. 
Het moge duidelijk zijn dat noodzaak voor een verandering in gemeentelijk beleid, dat 
dergelijk verstrekkende persoonlijke en financiële gevolgen heeft voor haar burgers, beter 
onderbouwd dient te worden en zeker niet slechts met de mededeling “dat we er maar aan 
moeten wennen” kan worden afgedaan. Bovendien mogen inwoners van de gemeente een 
professionele benadering verwachten uit rechtsgrond van behoorlijk bestuur. 
 
Helaas komen wij tot de conclusie dat in het geval van de Oosterhamriktracé de 
uitgangspunten van Watergang van ondergeschikt belang zijn gemaakt in de 
Ontwikkelingsvisie. De slotopmerking van samenvatting van de ontwikkelingsvisie  
Oosterhamriktracé ‘de radiaal wakker geschud’ is niet mis te verstaan over de reden waarom: 
“De gemeente Groningen heeft een voorzet gegeven. De markt heeft het nu voor het 
inkoppen”. Om in voetbal termen te blijven, voelen wij ons "onderuit geschoffeld en 
verwachten dan ook dat er een kaart getrokken wordt!". 
Wanneer de raad de in Watergang verwoorde uitgangspunten voor het te voeren beleid vast 
stelt dan mag men verwachten dit terug te vinden in de opvolgende gedefinieerde 
wijkvernieuwingsplannen van stadsdelen aan het water. Ook als de financiering uit de markt 
moet komen. Juist bij grootschalige wijkvernieuwingsprojecten doen zich bij uitstek kansen 
voor om in dat gebied de kanaalgewijze aanpak van Watergang te realiseren. 
 
Het mag duidelijk zijn dat wij het als een gemiste kans beschouwen dat het Oosterhamrik-
kanaal niet is opgenomen in het kader van Watergang onder “Aanpak van bestaande en 
nieuwe kanaalvakken” in uw voorstel van 12-12-'05 (bijlage raadsverslag nr. 141). Watergang 
en de Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé hoeven elkaar echt niet per definitie te bijten.  
Wij kunnen ons voorstellen dat de huidige inrichting van de groene oever niet meer zal passen 
in de toekomstige omgeving. Echter, de conclusie die blijkbaar bij voorbaat al getrokken is 
dat onze tuinen een belemmering zijn voor het realiseren van een stedelijk woon- en 
werkmilieu met een recreatieve betekenis aan de zuidzijde van de Oosterhamrikkade, delen 
wij niet. Ons inziens is het zeer goed mogelijk een stedelijk plan te maken waarin ruimte blijft 
voor onze (eventueel heringerichte) tuinen. 
Wethouder Smink stelde in de Raadscommissie Ruimte en Verkeer op woensdag 12 mei 2004 
dat de bebouwing aan de Oosterhamriktracé aanvullend moet zijn op het huidige 
woningbestand met voldoende differentiatie. De woonschepen in het Oosterhamrikkanaal mét 
tuinen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren en dienen in de 
ontwikkelingsplanologie geen ondergeschikte rol te spelen.  
 
  



Wat ons positief stemt is dat op 21 december 2005 de raad heeft ingestemd met uitwerking en 
uitvoering van de herinrichtingsvoorstellen zoals weergegeven in de bijlage van raadsverslag 
nr. 141 van 12-12 2005. Daarmee is o.a. besloten tot het aanbieden van 
bruikleenovereenkomsten om het gebruik van de oevers bij woonschepen te reguleren en waar 
nodig in de toekomst te verbeteren. Mogen wij hieruit opmaken dat hiermee gehoor wordt 
gegeven aan onze oproep tijdens de vergadering van de Raadscommissie voor Ruimte en 
Verkeer van 05-12 2005, en dat wordt afgezien van uw voornemens zoals ons door u kenbaar 
gemaakt in uw brief kenmerk RO05.36800 ? 
 
Aangezien een uitgangspunt van Watergang is om te voorzien in kwalitatief goede 
ligplaatsen, waarbij gesteld is dat daar waar ligplaatsverbetering niet reëel is vanwege milieu- 
of andere omgevingsfactoren, ligplaatsen moeten worden opgeheven en worden vervangen 
door andere ligplaatsen binnen de bestaande liggebieden. Omdat uit de bijlage van 
raadsverslag nr. 141 van 12-12 2005 kan opgemaakt worden dat er binnen de bestaande 
liggebieden geen ruimte meer is voor het vervangen van onze 25 ligplaatsen, achten wij het 
noodzakelijk de aanwezigheid van de woonschepen als hard uitgangspunt in de 
ontwikkelingsvisie op te nemen, waarbij het minimaal handhaven van onze huidige 
woonkwaliteit de norm moet zijn. Daarom verzoeken wij u dringend een supplement aan de 
Ontwikkelingsvisie Oosterhamriktracé ‘de radiaal wakker gekust’ toe te voegen met daarin 
een toekomstvisie inzake de woonschepen in het Oosterhamrikkanaal die ons meer recht doet.  
 
 
 
Hoogachtend, 
Bewonerscommissie Woonschepen Oosterhamrikkanaal 
 


