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Oplossing historische werf ligt dichtbij
OPINIE

Voor de histori-
sche scheepswerf
Wolthuis in Sap-
pemeer wordt
2017 het jaar van
de waarheid. De
brug moet terug.

LOUIS VAN KELCKHOVEN

Volgens het Veenkoloniaal
Museum in Veendam is de
historische scheepswerf in
Sappemeer het oudste be-

drijf in de provincie Groningen. De
eerste die de werf benoemde was Ar-
noldus Tidema. Hij gaf in 1691 in het
Caertboeck van Sappemeer een
scheepshelling aan op stadsplaats 15.

Het Veendammer museum komt
de eer toe de werf begin jaren 80 te
hebben ‘ontdekt’ en de cultuurhis-
torische waarde ervan onder de aan-
dacht van een breed publiek te heb-
ben gebracht. De toekenning van de
Veenkoloniaal Museumprijs 2016
was een schaars lichtpuntje in een
voor het overige voor de werf don-
ker jaar. Veel te vaak blijft het veel te
stil op de werf.

Na 325 jaar wil de historische werf
een werkend museum zijn. De Stich-
ting Historische Scheepswerf Hoo-

gezand-Sappemeer wil het publiek
informeren over varend erfgoed.
Een museum, ja, een werkend muse-
um, niet bepaald. Nadat in 1984 het
Winschoterdiep deels werd ge-
dempt, en schepen Wolthuis niet
meer over water konden bereiken, is
er sprake van een werfinfarct.

De 2000 euro huur aan eigenaar
Groninger Monumenten Fonds
moet dan ook met dubbeltjes en
kwartjes bij elkaar geschraapt wor-

den – en zelfs dat lukte niet. De pro-
vincie en Hoogezand-Sappemeer
weigerden bij te passen. Het Gronin-
ger Monumenten Fonds zegde de
stichting de huur op. De werf moest
met ingang van het nieuwe jaar zijn
ontruimd, de sleutel ingeleverd.

Zo’n vaart liep het niet. Het Gro-
ninger Monumenten Fonds gunt
zichzelf een half jaar de tijd om met
een nieuwe invulling voor de werf te
komen. Na de jaarwisseling doet di-

recteur Dick Janssen alle betrokke-
nen, inclusief de gemeente, een
voorstel.

Vanzelfsprekend is er maar één
oplossing voor de historische
scheepswerf in Sappemeer. De werf
moet weer een verbinding krijgen
met open water. De haven, deel van
nieuwbouwwijk IJsbaanlocatie en
verbonden met het Winschoterdiep,
dat bevrijdende water ligt nota bene
tegenover de werf.

Wat moet gebeuren om werf
Wolthuis van nieuw levensbloed te
voorzien, is de Noorderstraat open-
breken en een brug in de weg leggen.
De werf moet gedotterd worden. De
brug moet terug.

Een prachtige kans ook nog eens
om een fraaie entree van Hooge-
zand-Sappemeer als Veenkolonie te
maken. Zwaar doorgaand vrachtver-
keer wordt automatisch uit de be-
bouwde kom geweerd en kan via de
A7 rijden.

Om in stijl te blijven verdient werf
Wolthuis een houten klapbrug en
een historisch brugwachtershuisje.
Geen robot die de brug al sluit terwijl
een schip in geen velden of wegen is
te zien, maar een authentiek norse
brugwachter. Met verbeeldings-
kracht en goede wil ligt de histori-
sche scheepswerf zo weer in een
fraai Veenkoloniaal plaatje.

En nou niet roepen: daar is geen
geld voor. Dat is fantasieloos en bo-
vendien ook nog eens niet waar. Zo-
als een PvdA-burgemeester uit Oost-
Groningen ooit zei: ,,Geld is geen
probleem, er is geld genoeg; je moet
alleen zorgen dat het jouw kant op
komt.’’ Als schepen naar de werf, zo-
gezegd.

Met wat fantasie
ligt de werf weer in
een Veenkoloniaal
plaatje
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