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De gemeente Groningen heeft eerdere waarschuwingen over het gewicht van de gezonken werkboot
Rhodina in de wind geslagen. Dat beweren bronnen tegenover RTV Noord.

De boot werd onlangs grondig verbouwd en voorzien van allerlei nieuwe apparatuur. Er is voor 
duizenden euro's een nieuwe kraan, dieseltank, verbrede stuurhut en aggregraat op gezet.

'Duikboot'
Daardoor is de boot een stuk zwaarder geworden en werknemers van de Milieudienst noemden de 
boot spottend 'duikboot'. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van werknemers richting de 
leidinggevenden, leed de Rhodina maandag schipbreuk in de Groningse diepenring.

Een speciaal bergingsteam moest er 's avonds aan te pas komen om de boot te bergen. De boot 
wordt gebruikt voor onderhoud aan de grachten en het opruimen van zwerfvuil in het water.

Onderzoek
Hoe groot de kans is dat de sloep weer gebruikt kan worden, is niet bekend. Volgens een 
woordvoerder van de gemeente wordt onderzocht of overgewicht inderdaad de oorzaak is van het 
zinken van Rhodina: 'We houden op dit moment alle opties open.'

Meer foto's      >>>>>>>

http://www.rtvnoord.nl/?p=149763
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Werkboot van gemeente
gaat kopje-onder

In de avonduren heeft een kraan
de boot omhoog getakeld en is
het water er uit gepompt.

De werkboot waarmee mede-
werkers van Stadsbeheer ook het
vuilnis uit de Groninger diepen
halen, liep gisterochtend plots vol
water. Medewerkers waren on-
derweg van de Oosterhaven naar
de Zuiderhaven toen hun boot

GRONINGEN De werkboot van de
gemeente Groningen is gister-
ochtend gezonken in de buurt
van het Groninger Museum.

net voorbij de Herebrug water
maakte. De twee mannen waren
met de boot onderweg om onder-
houdswerk te verrichten aan een
brug . Ze wisten tijdig de kant te
bereiken. Eenmaal aan wal zagen
ze hoe hun boot grotendeels on-
der water verdween.

De werkboot is onlangs nog ge-
renoveerd. Waarom de boot vol is
gelopen, wordt nader onder-
zocht. Het duikbedrijf DTS uit
Grijpskerk kwam met een grote
kraan en een duiker om de boot
weer boven water te krijgen.

Werkboot van gemeente

Met behulp van een duiker, een kraan en een sterke pomp werd de gezon-
ken boot van de gemeente weer boven water gebracht. FOTO PETER WASSING
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