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Stad richt focus
meer op het water
FRITS POELMAN

GRONINGEN B en W van Groningen
willen de mogelijkheden van de
vaarwegen in de stad beter benut-
ten. Niet alleen ten behoeve van
wonen en watersport, maar ook
voor transportdoeleinden.

Dat de focus meer op het water komt
te liggen, kondigde wethouder Roe-
land van der Schaaf (PvdA) gisteren
aan bij de presentatie van een rap-
port over de historische havenkra-
nen van de stad.

Leden van de Nederlandse Stich-
ting Erfgoed Kranen (NedSEK), vin-
den – natuurlijk – dat ze bewaard
moeten blijven. Het Groninger Mo-
numenten Fonds pakt de hand-
schoen op en start een haalbaar-
heidsonderzoek.

Het Fonds zorgde eerder onder
meer voor behoud van een waterto-
ren in de stad Groningen, een
scheepswerf in Hoogezand en de sy-
nagoge in Nieuweschans.

Uit het onderzoek moet blijken
wat het herstel van de kranen kost,
waar ze het best kunnen staan en

Diepen en kanalen
zijn veel beter te
benutten, zegt
wethouder

welke rol ze in de toekomst kunnen
krijgen. Want opknappen om het op-
knappen, en er verder niets mee
doen, is niet de bedoeling.

De gemeente gaat ervan uit dat de
twee resterende kranen uit de Hun-
zehaven, de Centaur en zijn broertje
Atlas, bij elkaar blijven staan. ,,Dan
zouden we een van beide kranen
kunnen laten functioneren en de an-
dere op een andere manier inrich-
ten’’, zegt Joris van Haaften, hoofd
monumenten van de gemeente.

Wat er precies kan worden gedaan
met de kranen is nog niet duidelijk,
maar elders zijn voorbeelden van
succesvolle bed and breakfasts. Over
de plek is ook nog (lang) geen uit-
spraak gedaan. Terugkeer naar de
originele locatie aan de Oosterhaven

is niet bij voorbaat uitgesloten.
De stad zorgt voor het ontbreken-

de deel van de financiering van het
onderzoek, die grotendeels door het
rijk wordt gedragen. Van der Schaaf
noemt de plannen met de kranen
symbolisch voor de nieuwe manier
waarop Groningen naar het water
kijkt en haar diepen en kanalen be-
ter wil benutten.

Het klonk Frits Uijen van Rond-
vaartbedrijf Kool als muziek in de
oren. Hij hoopt dat de levendigheid
terugkomt op het water en stelde
zijn VIP-boot Wonderlaand beschik-
baar voor een vaartocht naar de
Hunzehaven.

Onderweg kon hij het niet laten
om de voorgenomen demping van
het Oude Winschoterdiep, voor de
ombouw van de ringweg, aan de
kaak te stellen. ,,Een gemiste kans.’’

De vaartocht kwam huidig eige-
naar Dick Ritsema van het havenbe-
drijf en de kranen mooi uit, want zo
hoefde het gezelschap niet over de
kade, waar hard wordt gewerkt aan
de overslag van oeverbeschoeiing.
Ritsema beloofde de kranen voorlo-
pig niet als oud schroot te verkopen.
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Voormalig kraandrijver Auke Engel (foto) mocht van eigenaar Dick Ritsema naar zijn oude werkplek klimmen. Eerder reikte
Gerard Jacobs van de Erfkranenstichting een eerste rapport over de kranen uit. FOTO PETER WASSING


