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Mislukte opknapbeurt
haven: bewoners eisen actie
INA REITZEMA

GRONINGEN De opknapbeurt van de
woonschepenhaven is volgens de
bewoners uitgedraaid op een groot
fiasco. Ze eisen actie van de ge-
meente Groningen.

Ze hebben problemen met de riole-
ring en de gas- en watervoorziening.
Daarnaast zijn ze ontevreden over
de inrichting van de buitendijk en de
afsluitdeur in de haven. Het miljoe-
nenproject is volgens hen afgeraf-
feld.

Ze hebben hun hoop nu gevestigd
op de Groninger politiek. Woensdag
houdt de commissie wonen en
ruimte een debat over de kwestie, op
aandringen van de SP.

Sinds het vertrek van de aanne-

mer in 2017 is het zwartepieten be-
gonnen. De klus was al uitgelopen
en de aannemer gaf er in februari de
brui aan. ‘Door een ernstig verslech-
terde verhouding tussen enkele be-
woners en medewerkers van de aan-
nemer’, antwoordden B en W op vra-
gen daarover van de SP. Onder regie
van de gemeente is het werk alsnog
afgerond. Zegt de gemeente.

De bewoners en het Woonsche-
pencomité Groningen denken daar
anders over. ,,De aannemer zou zijn
gebeld door een heethoofd’’, zegt
voorzitter Dirk van Driel. ,,Maar als
dat zo is, waarom is dan niet ingegre-
pen? Nu is de hele haven de dupe. En
heftige reacties zijn begrijpelijk. Er is
te veel mis gegaan, maar naar bewo-
ners wordt niet geluisterd.’’ Hij heeft
de indruk dat de aannemer een ex-

cuus zocht om de klus voortijdig te
verlaten. ,,Het werk was enorm uit-
gelopen en er kwamen meerdere
problemen boven water.’’

De lijst met klachten is groot. De
waterleiding ligt niet diep genoeg
waardoor de temperatuur in warme
periodes te hoog oploopt. Daardoor
vergroot de kans op legionella. Van
Driel: ,,De leiding ligt los in het wa-
ter, vlak onder het oppervlak. Bizar.’’

De gasleiding zou te klein zijn,
waardoor de gasdruk te laag is bij

veel huishoudens. ,,Dat levert ge-
vaar op omdat een waakvlam of gas-
pit uit kan gaan. Dan kan gas naar
binnen stromen.’’ Aan de riolering
wordt nog gewerkt. Bij enkele bewo-
ners kwam de inhoud via de wc bin-
nen. ,,Verkeerd gemonteerde klep-
pen’’, zegt Van Driel.

De gemeente ziet geen grote pro-
blemen en stelt dat aan de laatste
punten, zoals de afwerking van de
buitendijk en de sluis, wordt ge-
werkt.

,,De dijk ziet er niet uit’’, vindt
Hofman. ,,Geen bankjes meer. Al-
leen een fietspad waar het onkruid
alweer doorkomt. En de constructie
van de sluisdeur is gevaarlijk. Als er
iemand tussenkomt is het leed niet
te overzien. Ik snap niet hoe de ge-
meente hiermee wegkomt.’’

‘Ik snap niet dat
de gemeente
hiermee wegkomt’


