
De Noorderhaven 
 

Al in vroege tijden stroomde direct aan de westzijde 

van de Hondsrug het riviertje de A en op enige 

afstand aan de oostzijde het riviertje de Hunze. Deze 

natuurlijke afwateringen vanuit de hoger gelegen 

gebieden in Drenthe verenigden zich in het noordelijk 

gelegen kwelderlandschap en vonden sterk 

kronkelend hun weg naar de zee. 

 

Op het meest noordelijke punt van de hooggelegen 

Hondsrug ontwikkelde zich de stad Groningen. Om 

de stad van vaarwegen te voorzien begon men te 

graven. Men verlegde de loop van de Hunze zodat het 

water via het Schuitendiep door de vrijwel droge 

Noordelijke Stadsgracht kon stromen. Ook de A werd 

verlegd. Beide stromen verenigde zich bij de huidige “Hoek van Ameland”. De Stadsgracht 

werd verder uitgegraven en kreeg een havenfunctie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Anno 1913. De schippers overwinteren in de dichtgevroren Noorderhaven. 

 

 

Ruzie 

De bekostiging van de aanleg en het onderhoud van de sluizen en de havenkaden was een 

bron van veel onenigheid tussen het stadsbestuur, de schippers en de eigenaren van de 

aanliggende panden. De Noorderhaven bleef ondanks de bouw van de spilsluizen een brakke 

getijdenhaven. Gevolg was dat in 1761 het stadsbestuur besloot de Noorderhaven “ tot 

publieke ligplaats voor schepen te destineren”. 



 

 Door deze wijziging van het havenbeheer verdwenen alle particuliere ligplaatsrechten en kon 

iedereen vrij invaren en afmeren. 

 

 

Vrijhaven 
 

De naam vrijhaven roept emoties 

op. Het doet denken aan vrijsteden: 

plaatsen waarheen vroeger mensen 

konden vluchten. De laatste 

vrijhaven in Nederland is de 

Noorderhaven in Groningen: 

iedere schipper kan tot op de 

huidige dag binnenvaren, afmeren 

en blijven liggen zolang er plaats 

is. Vroeger werd de haven gebruikt 

als overwinteringhaven voor 

binnenvaartschippers. Zij woonden 

in de koude winters op hun schip. 

Samen met de vrouw en vaak ook 

kinderen. Dat geldt nog steeds: de 

schepen worden door de eigenaar bewoond en het schip is voor de vaart bedoeld. In de 

Noorderhaven kunnen dus geen woonarken liggen. Passanten mogen niet binnenvaren. 

 

Geen vaste ligplaatsen. 
Omdat er in de Noorderhaven geen vaste ligplaatsen bestaan zijn er ook geen vaste 

aansluitingen voor gas, water, elektra, internet en aansluiting op het riool in tegenstelling tot 

woonarken in de rest van de Stad. De schepen zijn dus niet met een “navelstreng” aan de 

vaste wal verbonden. Dit geeft symbolisch het gevoel van ongebondenheid aan dat vele 

bewoners hebben. Met (tuin)slangen worden de watertanks aan boord gevuld, stekkers voor 

stroom kunnen in de wallenkant gestoken worden en met een afzuigsysteem (een soort 

stofzuigerslang, opgerold in de “huisjes” op de kade) worden de “septictanks” aan boord 

leeggezogen.  

Een kwetsbaar en kostbaar systeem, in aanleg en onderhoud. In overeenstemming met de 

status van vrijhaven. 

 

Verwondering 
Stelletjes slenteren langs de schepen en 

houden even stil. Men kijkt naar een 

schip. Even verderop staat men weer stil 

en kijkt opnieuw. “Wonen er ook 

mensen op de schepen?”. Dit is de vraag 

die velen stellen. Het antwoord is: ja. 

Dan volgt veelal een zwijgen…….   

“Je moet wel een beetje gek zijn als je 

hier wilt wonen”. Aan het woord is 

Chris Vogt, bewoner van het schip 

LaCoLetta. “ hier geldt het genot van 

geen vastigheid. Als je buren je niet 



bevallen dan verleg je gewoon je schip. Overigens: mocht er ondanks ons verzet om de boel 

de boel te laten er een oprot premie komen, voor € 45.000,- ben ik hier heel snel weg” maar 

hij baalt er vooral van hoe gemakkelijk iedereen hier blijft wonen inclusief hijzelf alsof het 

om een vaste ligplaats gaat.  

 

Hij droomt nog altijd van verre tochten met zijn schip over de "vrije wateren als nomade” 

terwijl die vrijheid volgens velen al decennia niet meer bestaat. Van iedere ligplaats word je 

tenslotte weggejaagd of ben je verplicht te voldoen aan krankzinnige vernieuwende 

wetgevingen. Om de Noorderhaven staat een denkbeeldig hek, je komt er door de 

"langliggers" bijna niet meer in. En diezelfde langliggers durven uit angst om hun plekje te 

verliezen niet uit te varen. 

 

“Het zal lang duren en veel kosten” 
 

Dit was het laconieke commentaar van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat toen bleek 

dat de verkeersbrug in Zwolle begon te verzakken. Door fouten uit het verleden. Dit geldt 

wellicht ook voor de gemeente Groningen. De Noorderhaven lijkt een hoofdpijndossier te 

worden. Want de meeste schepen varen allang niet meer. Maar de Haven is geen 

woonschepenhaven en dat zal hij ook niet worden. 

Alle schepen die in de Haven 

liggen zijn gebouwd als varend 

schip (geen woonark).  

De gemeente heeft het afmeren 

in de Haven altijd als tijdelijk 

gezien en een toewijzingsbeleid 

gehanteerd voor vaste ligplaatsen 

elders in de stad. Charters 

mochten aan het Hoge der A 

gaan overwinteren en er werd 

een charterhaven gebouwd bij de 

Oosterhaven. Ook is er van 

oudsher een wachtlijst voor de 

toewijzing voor vaste ligplaatsen 

elders. Veel schepen die nu in de 

omgeving van Groningen liggen 

komen uit de Noorderhaven. 

Maar deze dynamiek hapert, de 

Haven ligt nu vol met 

grotendeels niet-varende schepen, die de ligplaats als permanent zijn gaan beschouwen. De 

havendienst heeft dit over zichzelf afgeroepen door zich onvoldoende te informeren over de 

vaarplannen en vaarmogelijkheden. 

 

Een voorbeeld is Hendrik Hulzebos die enkele jaren geleden de Haven binnenvoer, afkomstig 

uit Farmsum. Hij had het voormalige vrachtschip “De Twee Gebroeders” daar gekocht maar 

hij mocht er niet langer blijven liggen. Aan alle gemeenten in de provincie vroeg hij om een 

ligplaats maar dat werd stelselmatig afgewezen. Uiteindelijk voer hij naar de Noorderhaven 

maar werd bij de ingang door de havendienst tegengehouden en gesommeerd binnen enkele 

weken te vertrekken op straffe van een dwangsom van €5000, - Het kwam tot een rechtszaak: 

de rechter besliste dat Hendrik de vrijhaven onbelemmerd kon invaren en afmeren.  



Wandelboulevard 
Het stadsbestuur streeft ernaar om de Haven op te nemen in een aantrekkelijke wandelroute 

met uitzicht op het water waar authentieke schepen afgemeerd liggen die regelmatig in- en 

uitvaren. In de woorden van Hendrik: een soort Anton Pieck tafereel. Maar één blik op de foto 

leert dat er nog een lange weg te gaan is. Want het opheffen van de parkeerplaatsen en het 

veranderen van de verkeersweg in een voetgangersgebied is waarschijnlijk nog lastiger dan 

het verwijderen van “ongewenste” schepen uit de Haven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


