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Boot ‘Kapitein Hoed’ weggesleept uit Noorderhaven
ROELOF VAN DALEN

GRONINGEN Op zijn mondharmoni-
ca speelde hij nog een liedje over de
treurige situatie. Het mocht niet
baten. ‘Kapitein Hoed’ zag gisteren
hoe de gemeente zijn woonboot af-
sleepte uit de Noorderhaven.

De boot lag al ruim twintig jaar op
zijn plek. Omdat het schip in slechte
staat is en volgens de gemeente een
gevaar vormt voor de veiligheid,
moest het weg. Over de staat van de
boot woedt al jaren strijd tussen ei-
genaar Hans (‘Noem me maar Hans
Hoed’) en de gemeente Groningen.
De boot zou te diep liggen, de op-

bouw te hoog zijn, de staat te slecht.
Allerlei redenen voerde de gemeen-
te aan.

Samen met buurman Willem Sik-
kes probeerde Hans gisteren nog om
het afslepen te voorkomen door de
politie te bellen. Tevergeefs. Sikkes:
,,Er loopt nog een gerechtelijke pro-
cedure. Dan mogen ze hem toch niet
zomaar wegslepen? Die uitspraak
moet je eerst afwachten.’’

Een gemeentewoordvoerder laat
weten dat er in 2015 waarschuwin-
gen naar de eigenaar zijn gestuurd.
Dat leverde niets op, dus is besloten
de boot af te slepen. ,,De eigenaar is
daartegen in beroep gegaan, maar
dat is ongegrond verklaard. Nu kan

hij nog naar de rechter stappen.’’
Hans zegt in ieder geval aangifte

te doen omdat de gemeente de boot
weghaalde zonder toestemming.

Enkele omwonenden zeggen niet
rouwig te zijn dat de boot is wegge-
haald, omdat het schip in slechte
staat verkeert. Hans is niet dakloos.
Hij heeft nog een andere woning. Hij
zegt ‘half’ op de boot te wonen.

Het schip werd gisteren door een
sleepboot door de Diepenring ge-
duwd en wordt opgeslagen in de
Zweedse Haven aan de oostkant van
de stad. Het blijft eigendom van
Hans. Als hij het schip opknapt zo-
dat het voldoet aan de eisen, zou het
wellicht terug kunnen. Hans kon niets anders dan treurig toekijken. FOTO DVHN/ROELOF VAN DALEN


