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De huidige situatie – zonder brug tussen Kattendiep en Diepenring – met links in het water ’t Pannekoekschip.
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’t Pannekoekschip op drift
MARIJKE BROUWER

GRONINGEN De komst van de Kat-

tenbrug bij het casino brengt ’t Pannekoekschip in het nauw. Het pannenkoekenrestaurant wil geen
brug in zijn achtertuin.
Komt de nieuwe brug van 5,2 miljoen euro er inderdaad, dan ver-

wacht eigenaar Marjon Meiboom
van ’t Pannekoekschip dat ze met
haar drijvende restaurant een andere plek krijgt in de Diepenring. ,,Dat
zou dan de allerbeste plek van de
binnenstad moeten zijn. Wij zijn een
oude vriend van de stad, we zitten al
veertig jaar op die plek. Ik vertrouw
erop dat de gemeente het goed voor
ons regelt.’’

Artist’s impression van de nieuwe brug tussen Kattendiep en Diepenring.

De allerbeste plek voor het pannenkoekschip zou zomaar tegenover het Hoofdstation kunnen zijn,
maar zowel Meiboom als de gemeente laat zich daar niet over uit.
Ze zeggen allebei met elkaar in gesprek te zijn over de gevolgen van de
komst van de brug.
Gisteren maakte de gemeente het
ontwerp van de Kattenbrug publiekelijk. Het is van de hand van architectenbureau Korth Tielens uit Amsterdam en verbindt het Kattendiep
met de overkant van de Diepenring.
Als de Grote Markt in 2019 klaar is,
rijden daar geen bussen meer langs.
Die rijden vanaf het Zuiderdiep, via
het Kattendiep naar de Diepenring.
Vandaar dat er op steenworp afstand van enerzijds Poelebrug en anderzijds de Steentilbrug een nieuwe
brug nodig is, betoogt de gemeente.
Eind januari beslist de gemeenteraad over de brug. Staat het licht op
groen, dan beginnen de werkzaamheden halverwege 2018. Ook de omgeving van de brug wordt in de
werkzaamheden meegenomen. Die

wordt aantrekkelijk gemaakt met
verlaagde kades.
Meiboom van ’t Pannekoekschip
zit – met de werkzaamheden aan het
Damsterdiep en de casinobrand nog
vers in het geheugen – niet te wachten op de brug. ,,Er rijden dan bussen
over ons terras, bovendien past deze
brug niet in het weefsel van de stad.
En deze brug, een betonnen plaat,
past helemaal niet bij de stad.’’
Ook begrijpt ze niet dat de gemeente zoveel geld over heeft voor
een brug die niet kan bewegen. ,,Ik
zou het een veel betere oplossing
vinden als ze de Steentilbrug verbreden.’’ Volgens gemeentelijk woordvoerder Paul van den Bosch is de
Steentilbrug al druk genoeg en moeten de bussen op tijd rijden.
Marjon Meiboom bestiert ’t Pannekoekschip al dertig jaar, samen
met haar man. Daarvoor was het restaurant tien jaar lang in andere handen, op dezelfde plek. Sinds een jaar
of tien heeft de familie Meiboom
ook een pannenkoekschip in Almere.

