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Bekvechten over
historische werf
LOUIS VAN KELCKHOVEN

SAPPEMEER De tijd dringt voor de
historische scheepswerf Wolthuis
in Sappemeer. Van de zes maanden
respijt die huurbaas Groninger Mo-
numenten Fonds in december gaf,
is bijna de helft om.

Nog steeds is er geen zicht op een op-
lossing voor dit in Nederland unieke
erfgoed. Er moet een nieuwe eige-
naar komen voor de historische
werf aan de Noorderstraat in Sappe-
meer. Dat betoogt Jan Pieter Janse
uit Groningen, tot 2014 adviseur van
de Stichting Historische Scheeps-
werf Hoogezand-Sappemeer.

De eigenaar van het pand, het
Groninger Monumenten Fonds
(GMF), sommeerde het stichtingsbe-
stuur eind vorig jaar de sleutels van
de werf in te leveren. De stichting
kon de 2000 euro huur per maand
niet betalen. Uiteindelijk werd over-
eengekomen dat partijen tot 1 juni
2017 de tijd zouden krijgen om naar
een oplossing te zoeken.

Janse noemt de historische
scheepswerf Wolthuis uniek in Ne-

‘Als er geen huur
binnenkomt, gaat
het ook niet goed
met het fonds’

derland. ,,Uniek wat betreft collectie,
locatie en verzamelde kennis. Een
werkende werf aan bevaarbaar wa-
ter was en is een voorwaarde voor
een goede exploitatie’’, meent hij.

Een rapport van het GMF over
herpositionering van de werf noemt
Janse ‘onvoldragen’. ,,De conclusies
zijn ook niet in overeenstemming
met de inhoud. Het gaat er ook niet
om de werf te herpositioneren, maar
door te ontwikkelen tot een Noorde-
lijk, dan wel Nationaal Klink- en Ex-
pertisecentrum. Dat kan door ken-
nis en partijen te bundelen en er bij-
voorbeeld voor te zorgen dat de werf
aan bevaarbaar water komt te lig-
gen.’’

Janse sprak deze week tijdens de
raadsvergadering van Hoogezand-

Sappemeer. De strekking van zijn
verhaal is dat er een nieuwe eige-
naar moet worden gezocht voor de
werf: ,,Van het halve jaar respijt zijn
drie maanden verstreken en eige-
naar het Groninger Monumenten
Fonds verkeert in financiële proble-
men.’’

Dat verbaast directeur Dick Jans-
sen van het Groninger Monumen-
ten Fonds. ,,Wij kunnen aan onze
verplichtingen voldoen, maar als er
geen huur binnenkomt, gaat het ook
niet goed met het fonds. Wij zijn hier
niet het probleem. Wij vragen een
billijke huur.’’

Janssen zegt dat het Groninger
Monumenten Fonds met het Noor-
delijk Scheepvaartmuseum en ande-
re museale partijen zoekt naar een
oplossing voor werf Wolthuis. ,,Als
daar de oplossing ligt zijn wij daar
niet op tegen. Als iemand zegt: ‘Wij
kunnen het beter’, is dat ook prima.’’

B en W zien kansen voor het be-
houd van de historische scheeps-
werf als de samenwerking met het
Noordelijk Scheepvaartmuseum
van de grond komt. Maar financieel
bijdragen wil de gemeente niet.


