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Voorwaarts Voorwaarts als restaurant
ANITA PEPPING

GRONINGEN Ineke de Boer van café
De Sleutel wil het Gronings vlag-
genschip de Voorwaarts Voor-
waarts gebruiken als drijvend res-
taurant. Voorwaarde: de gemeente
moet een vaste ligplek in de buurt
van het café goedkeuren.

Zie het als een reddingsactie voor de
oude koftjalk uit 1899, die eind
maart uit de vaart werd genomen.
Het schip dat de laatste jaren voor-
namelijk werd gebruikt door bedrij-
ven en instanties om klanten een
leuke dag te bezorgen, was steeds

minder in trek. Daardoor waren de
inkomsten veel te laag om de groot-
scheepse onderhoudsbeurt van een
ton die het schip voor de boeg heeft
te kunnen bekostigen.

Het bestuur van de stichting
Voorwaarts Voorwaarts gooide de
handdoek in de ring en sinds die tijd
ligt het schip werkloos in de Gro-
ningse Oosterhaven.

Doodzonde, vindt oud-voorzitter
en oud-scheepswerfeigenaar Gerard
Speld. De 80-jarige Speld bedacht
een overlevingsplan en klopte bij
horecaonderneemster Ineke de Boer
(63) van café De Sleutel en catering-
bedrijf ’s Amuse aan, die eveneens

een liefde voor schepen heeft.
Als het aan hen ligt komt de Voor-

waarts Voorwaarts aan de Hoge der
A te liggen, in de buurt van De Sleu-
tel. ,,De motor gaat dan in de mot-
tenballen, de wc’s kunnen op de rio-
lering worden aangesloten en de
stroom komt van de wal’’, zegt Speld
enthousiast. ,,Met een mooi terras

op de boot en wat terrasstoelen op
de wal, kan Ineke de Boer het schip
vanuit haar café exploiteren.’’

De Boer is positief over het red-
dingsplan. ,,Met een vaste ligplek
vlakbij De Sleutel is dat voor ons pri-
ma te doen. Pal voor de deur kan
niet, daar is het te smal, maar net na
de brug is een prima plek. Hartstikke
leuk een beetje reuring in de buurt.
We willen niet de verantwoordelijk-
heid voor het schip dragen, maar wel
bijdragen aan de kosten. Wie weet
kan het schip met onze bijdrage zelfs
over een aantal jaren – als de markt
weer wat aantrekt – opnieuw gaan
varen.’’ Maar een vaste ligplaats op

kosten van de gemeente is cruciaal
voor het plan. ,,We weten nog niet
wat de gemeente er van vindt, maar
hopelijk is er het besef dat we anders
als Groningen dit prachtige schip
kwijtraken’’, zegt Speld. ,,En dat mag
niet. Dit monument moet voor de
stad behouden blijven.’’

Wethouder Joost van Keulen laat
vanaf zijn vakantieadres weten dat
hij de nieuwste plannen voor het
vlaggenschip nog niet kent, maar al-
tijd openstaat voor goede initiatie-
ven. ,,Het klinkt als een leuk plan,
maar om te kunnen reageren moet
er eerst het een en ander worden uit-
gezocht’’, zegt hij.

Uitbater De Sleutel
ziet nieuwe
bestemming als
redding koftjalk


