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‘Ik heb niks met woonboten’
ROELOF VAN DALEN

GRONINGEN De gemeente wil af van
een hoop woonboten in de Diepen-
ring om de aanblik van het stadse
water te verbeteren. Ze zal om tafel
moeten met de grootste woonbo-
tenverhuurder van de stad. En flink
in de buidel moeten tasten.

De eigenaar – bootjesmelker ge-
noemd door velen – zegt ‘een stuk of
veertig’ woonboten in de Diepen-
ring in bezit te hebben. Hij wil wel
praten, maar niet met naam in de
krant. De Groninger zegt zich best
voor te kunnen stellen dat het stads-
bestuur af wil van verpauperde sche-
pen. ,,Goed voor het toerisme.’’

De verhuurder heeft een flinke
vinger in de pap. De gemeente wil
zeker dertig schepen verwijderen uit
het stuk tussen de Noorder- en de
Oosterhaven. Eigenaren zouden el-
ders een plek terug kunnen krijgen
of uitgekocht kunnen worden.

Veel van de schepen waar de stad
het op gemunt heeft, zijn van deze
zelfde verhuurder. Hij zegt best om
tafel te willen. Maar dan moet er wel
geld meegebracht worden. ,,Vijftien
jaar geleden wilden ze me ook uitko-
pen. Toen was er niet genoeg geld.’’

Het is niet de waarde van het
schip die de prijs opstuwt. Op een
schip zitten meerdere studenten.
Wegvallen van de huur moet gecom-
penseerd worden. Wat moet een
schip opleveren? ,,Veertien keer de
jaarhuur en het is klaar’’, zegt hij.

De eigenaar zegt met plezier af-
stand te doen van de boten. ,,Ik heb
helemaal niks met schepen. Ik heb
ook vastgoed. Waar ik de huur mee
verdien, maakt me niet uit.’’

Volgens de regels mag iemand
slechts één ligplaatsvergunning
hebben. Hoe kan het dat deze man er
zoveel heeft? ,,Ik had ze al voor die
regels. Ik kocht mijn eerste boot
toen ik 14 was’’, zegt de verhuurder.

Documentatie van het Woonsche-
pencomité laat iets anders zien. Het
waarschuwde de gemeente in het
verleden meermaals toen iemand
een nieuwe vergunning aanvroeg.
Op papier een onbekend persoon,
maar volgens het comité een stro-
man van de grote verhuurder die zo
weer een plek in bezit kreeg.

De roerige geschiedenis van woonboten in GroningenOud-voorzitter Klaas Koetje van
het Woonschepencomité is ge-
schrokken van de plannen van de
gemeente. ,,Nog nooit schreef de ge-
meente ze zo hard op.’’ De doortas-
tendheid die erin doorklinkt, ver-
baast hem. ,,We dringen er al zo lang
op aan iets aan de bootjesmelkers te
doen. Steeds weer werden vergun-
ningen afgegeven die naar dezelfde
grote verhuurder gingen. De ge-
meente liet het gebeuren.’’

Daar plukt het stadsbestuur nu
mogelijk de wrange vruchten van.
Of valt dat mee? De grootste bootjes-
verhuurder van de stad: ,,In de sa-
menleving moet je soms geven en
nemen. Ik wil best meedenken.’’

Woonboten en de gemeente Gronin-
gen kennen een roerige geschiedenis.
Al vaak werden plannen gelanceerd
en veranderingen doorgevoerd. Een
greep uit de gebeurtenissen in het
verleden.

In 1996 wil de gemeente de prijs
voor het liggeld flink verhogen. Dat
schiet woonbootbewoners in het
verkeerde keelgat. Uit protest plaat-
sen ze een woonboot op de Grote
Markt, voor het Stadhuis. Met inzet
van een half peloton van de Mobiele
Eenheid wordt het schip verwijderd.

Door nieuwe regels is de woonboot
Snoyenbos aan de Turfsingel plotse-
ling breder dan toegestaan. Het schip
is eigendom van de grootste woon-
bootverhuurder van de stad en de
gemeente sleept het in de zomer van
1997 weg. Om het onder de bruggen
door te krijgen, worden 24 balen van
anderhalve ton op het dek gehesen.
Het schip ligt daardoor een centime-
ter dieper. Zodoende past het precies
onder de bruggen door.

Om de aanblik van het water te
verbeteren stelt de gemeente

100.000 euro subsidie beschikbaar
in 2012. Twintig boten kunnen een
aanvraag doen. Wie zijn boot op-
knapt, krijgt de helft vergoed. De
Diepenring moet het visitekaartje van
de stad worden. De subsidie gaat op,
maar de meest verpauperde schepen
worden niet aangepakt.

Vanaf een rondvaartboot zijn de woonschepen in de Diepenring goed te zien. FOTO’S DVHN/MATTHIJS SORGDRAGER


