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Woonschepenhaven
Stad langer op de schop
FRITS POELMAN

Volgens een woordvoerder van de
gemeente Groningen is nu al duide-
lijk dat aannemer Oosterhof Hol-
man zeker twee maanden meer no-
dig heeft dan afgesproken.

,,We weten nog niet of hij meteen
in januari verdergaat, als de weers-
verwachting dat toelaat, of de klus
over de winter heen tilt. Daar moe-
ten we nog afspraken over maken.’’

De mededeling komt op een mo-
ment dat de eerste vernieuwde stei-
ger in de haven, waar al een paar
maanden aan wordt gewerkt, nog

GRONINGEN De opknapbeurt van de
Woonschepenhaven in Groningen
komt dit jaar niet gereed. Het uit-
stel van de operatie is niet de eerste
tegenvaller.

niet klaar is. Bewoners rekenen voor
dat de werkzaamheden in het huidi-
ge tempo zeker nog een jaar duren,
maar daar is volgens de aannemer
geen sprake van, zegt de gemeente-
lijke woordvoerder.

,,Volgens de aannemer heeft hij de
komende zes steigers allemaal bin-
nen een maand af. De woonboten
aan deze steigers hoeven niet langer
dan vier weken van hun plek.’’

De tegenslag komt onder meer
door het baggeren, dat niet met zul-
ke grote hoeveelheden tegelijk kon
als gedacht, en de toestand van de
steigers en de dijk. Op de 70 jaar ou-
de steigers komt een nieuw beton-
dek op stalen H-balken. Nieuwe lei-
dingen komen in de tussenruimtes,
inclusief de nieuwe riolering.

Het is niet de eerste tegenslag
voor de Woonschepenhaven, want

Na financiële
tegenvaller nu
technische
problemen

de gemeente moest in april ook al
eens flink in de buidel tasten voor
een financiële tegenvaller van een
miljoen euro. De klus bleek ruim 20
procent duurder dan gedacht. Er was
toen ook al besloten om de start over
de afgelopen winter heen te tillen zo-
dat de ‘revitalisering’ niet volgens
het oorspronkelijke plan in oktober,
maar pas in december klaar zou zijn.

De financiële tegenvallers kwa-
men aan het licht tijdens een onder-
zoek van de aannemer naar de feite-

lijke situatie in de haven. Die bleek
veel slechter dan uit eerdere visuele
onderzoeken was gebleken. Er moest
toch een damwand voor de binnen-
dijk komen.

Wethouder Roeland van der
Schaaf (PvdA) zei in april al dat te-
genvallers bij dit soort complexe
projecten niet ongewoon zijn. Hij
sloot nieuwe risico’s niet uit. ,,We
moeten de kosten accepteren. De re-
vitalisering is ons menens, de bewo-
ners wachten al lang genoeg.’’

Zij ergeren zich al 25 jaar aan ach-
terstallig onderhoud en de plankos-
ten die in al die jaren zijn gemaakt.
Volgens de gemeente moeten ze
straks circa 9 euro per jaar meer be-
talen voor het warmhouden van de
(water)leidingen in de winter. Ze krij-
gen onder meer nieuwe verlichting,
riolering en meer parkeerplaatsen.


