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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek waarin voor het eerst in
Nederland een inventarisatie naar de mogelijkheden en wensen van
woonschipbewoners tenaanzien van de inrichting van de wallekanten van kanaalvakken waaraan door de gemeente een woonfunktie
is gegeven.

Dit boek laatziendat opnieuw de gemeente Groningenvooraanstaat
om ook op dit terrein beleid te ontwikkelen,
Dankzij dernzetvan de Woonschepen Comitee Groningen (WCG),
de plaatselijke bewonersorganisatie van woonschepenbewoners,
en eenveranderende cultuur binnen de gemeente is het mogelijk gebleken een inventarisatie van de wensen van de betrokken bewoners
te houden, voordat de gemeente met de definitieve voorstellen zou
komen.

Dit onderzoek is in opdracht van het WCG gemaakt door deskundigen uit verschillende disciplines.
Ik hoop dat het onderzoek een goede aanzet is om te komen tot een
prettiger woonklimaat èn een fraaiere inrichting van de stad Groningen.

Peter Plantenga,
Regioconsulent LOBH-Noord
(I-andelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting)

Dit boek is te bestellen bij:
Organisatiebureau Nova Cura,
a/b'Nova Cura',
Wilhelminakade t/o 5,
9717 AC Groningen.
Telefoon: 050- 742634.
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Woonschepen Comitee Groningen, 1988.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd erVof openbaar
gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer.
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(Bericht van de gemeente, afd. Plantsoenen
Eerste inspraakronde
(uitnodiging, verslagen, samenvatting)

-

Ger Roosjen)

Tweede inspraakronde
(uitnodiging, nieuwsbrief 'waterleiding', verslag)

Colofon

Inleiding

Voorafgaand aan dit onderzoek

In het najaar van 1987 kwam de gemeente Groningen met plannen
om het walgebruik door woonschipbewoners te regelen. Aanleiding
hiervoor waren diverse klachten van walbewoners over illegaal gebouwde schuurtjes die door woonschipbewoners op de wal waren
Íe eÍ gezeÍ: " Zij b elemmeren ons uitzicht. "
Omdat de gemeente de afgelopen 15 jaren het walgebruik door
woonschipbewoners gedoogd en niet geregeld had, was het voor haar
moeilijk een paar incidentele gevallen aan te pakken zonder regels
over de gehele linie op te stellen.
De gemeente loopt al langer te denken aan legalisatie van dit walgebruik. Dit zal voorkoming van wildgroei van allerlei schuurtjes en andere voorzieningen inhouden, maar ook bezuiniging door de Gemeente op het onderhoud van de wal op dat van de kademuren en
beschoeiingen na.
Het Woonschepen Comitee Groningen (WCG) vond echter dat, onafhankelijk van de gemeente, een eigen onderzoek naar de wensen
omtrent de woonomgevingvan de woonschipbewoners moest plaatsvinden; bij de inrichting van de bestaande woonomgevingsplannen
wordt de betrokkenheid van de woonschipbewoners zelf meestal
vergeten.
De Woonconsumenten-subsidieverordening bood financiële mogelijkheden om op het hetzelfde niveau van de gemeente plannen te
ontwikkelen vanuit de woonschipbewoners. In maart 1988 werd de
subsidie door de gemeenteraad toegekend aan het WCG.

Inhoud van het onderzoek

Het WCG stelde vast dat het onderzoek antwoord op de volgende
vragen zou moeten geven:

1

Hoe wordt de kwaliteit van de woonomgeving door woonschipbewoners in het algemeen ervaren?

2
3

Hoe kan de kwaliteit in het algemeen verbeterd worden?
Hoe is de ligplaatsenuitgifte geregeld?
Is deze regelgeving voor verbeteringvatbaar?

4 Hoe zijn de nutsvoorzieningen
5 Zijn de gehanteerde tarieven

geregeld?

(voor aansluiting en gebruik) in
overeenstemming met andere woonvormen?

6

Hoe staat het met de bereikbaarheid en aanlegmogelijkheden
van de woonschepen? Hoe kanzij eventueel verbeterd worden?

7
8
9

Hoe staat het met de beschoeiingen en de kademuren?

Wordt er voldoende gebaggerd?
Hoe is het walgebruik geregeld?
Hoe zou zij gercgeld kunnen worden? (soort gebruik, regelgeving, tarieven, rechtszekerheid)

Groningen in verhouding met de andere gemeenten

Natuurlijk is het ook interessant hoe Groningen het doet ten opzichte van andere gemeenten in het land.
Aan Meta van Dijk - medewerkster van de stichting l-andelijk
Woonschepen Overleg (LWO) - is verzocht na te gaan hoe het beleid van de gemeente Groningen zich verhoudt met dat van andere
gemeenten in ons land. Het betreft 1) het ligplaatsenbeleid, 2) het
woonomgevingsbeleid en 3) het beleid ten aanzren van de subsidieregeling Verbetering Eigen Woonschip.
Haar artikel is onder 'Het woonschepenbeleid in Nederland' opgenomen.
Regelgeving walgebruik woonschipbewoners

Aan Henk Janssen - als advocaat verbonden aan het Advocatenbureau Rijpkema & Miedema te Groningen - is gevraagd aan te geven hoe de rechten en plichten van de woonschipbewoners ten aanzien van hun ligplaatsen en woonomgeving het beste wettelijk gewaarborgd kunnen word en.
De rol van de woonschipbewoners

Een artikel in de Woonschepenkrant (december 7981 - zie bijlage)
had al bericht over de op til zijnde plannen van de gemeente, waarin o.a. Ger Roosjen door zijn 'Bericht van de gemeente, afdeling
Plantsoene n' zijn bijdrage leverde.
Om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen was het ook noodzakelijk de wensen van de woonschipbewoners boven tafel te krijgen.
In begin april zijn de bewoners uitgenodigd voor de 'eerste inspraakronde', welke in apriVmei heeft plaatsgevonden. Per kanaal-
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vak zijn er inspraakavonden georganiseerd waarbij de wensen en eisen van de woonschipbewoners werden geinventariseerd.
De verslagen zijn aan de hand van voorgaande vragen samengevat.
Een 'tweede inspraakronde', waarin de schetsvoorstellen van de architecten en nog enkele opmerkingen, o.a. het onderwerp 'waterleiding!' aan de orde kwamen, vond eind september/begin oktober
1988 plaats.
Alle stukken, behorende bij de inspraakronden (uitnodigingen, verslagen en de nieuwsbriefl, ,rjn in ook de bijlage opgenomen.
De inrichtingsvoorstellen
Jaap Thoenis en

Rolf Bekker (Frame, bureau voor architectonische

vormgeving) zijn met de wensen van de woonschipbewoners aan de
slag gegaan.

Voor het eerst zijn de kanaalvakken met alle ligplaatsen èn woonschepen met ontheffing (zwart) en zonder (wit) in kaart gebracht.
De schetsvoorstellen zijn,zoals gezegd, meegenomen naar de tweede inspraakronde.

Hun 'verhaal', de knelpunten en mogelijke oplossingen en uitgewerkte oplossingen zijn in dit boek opgenomen.
De knelpunten en mogelijke oplossingen zijn per kanaalvak geinventariseerd, waarbij de bestaande toestandvan het betreffende kanaalvak is afgebeeld.
De uitgewerkte oplossingen zijn gesplitst in die voor de s/e nen kaden
en groene wallen; oplossingen voor het afmeren, de bereikbaarheid
van de schepen, de inrichtingvan de directe omgeving en de bestaande nutsvoorzieningen.
Omdat het Winschoterdiep en het Hoendiep volgens hun onderzoek
er het slechtst aan toe zijn, hebbenzij deze kanaalvakken verder uitgewerkt.
Als laatste is een financiële indicatie toegevoegd.
Conclusies en aanbevelingen

Elk onderzoek heeft zo'n luidend hoofdstuk en zo deze ook.
Conclusies en aanbevelingen, hakend aan de voorgaande artikelen
'het beleid van Groningen ten opzichte van de rest van Nederland',
'de regelgeving' en'de inrichtingsvoorstellen'.
Begeleiding en coórdinatie

De I-andelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH)
afdeling Noord heeft - in de persoon van Peter Plantenga
- ons
begeleid voorwat betreft het'lospeuteren'van de subsidie waardoor
dit het onderzoek - onder zijn supervisie - kon plaatsvinden.
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De gemeente Groningen mag dan ook niet op de laatste plaats genoemd worden; zonder haar was óók dit boekwerk er niet geweest.
Dit onderzoek had ook wel plaatsgevonden zonder de algehele coórdinerende steun van het Organisatiebureau Nova Cura - André
Hoornstra, maar waag niet hoe!
Tot slot
Dank gaat uit naar de schrijvers/tekenaars van de opgenomen stukken en naar Sytske Wieringa, die van kattebelletjes tot tekeningen
van L bij 2 meter binnen dit formaat heeft weten te ordenen.

Namens het bestuur van het Woonschepen Comitee Groningen,
Klaas-Jan Wind, voorzitter lsecretaris

Het woonschepenbeleid in Nederland

Begin zomer 1988 kreeg ik het verzoek: "Schrijf eens op: Hoe verhoudt het woonschepenbeleid van de gemeente Groningen tot elders in het land? . . . en wel toegespitst op de volgende punten:
o ligplaatsenbeleid,
o woonomgevingsbeleid,en
o beleid ten aanzien van de subsidieregeling Verbetering Eigen
Woonschip."
Mijn eerste reactie was: "Het Groninger beleid steekt met kop en
schouders boven dat binnen andere gemeenten uit."
Waarom en hoe? . . . dat zal ik uitleggen aan de hand van schetsen
van het beleid van diverse andere gemeenten.
Twee factoren spelen hierbij een rol:
de mate van acceptatie van de woonvorm 'wonen op het water'
door het college van B & W, en
de kracht van de plaatselijke woonbotenorganisatie.
Plaatselijke organisaties (zoals het Woonschepen Comitee Groningen) hebben er vaak jaren werk aan hun gemeente zover te krijgen
dat zij de woonboten willen zien als een andere woonruimte, een
woonruimte met een hoge woonsatisfactie, geschikt voor o.a. huishoudens met een laag inkomen, en geschikt voor o.a. jongerenhuisvesting en/of 1 enZpersoonshuishoudens.
Slechts bij enkele gemeenten ontstaat de wil om woonboten in het
huisvestingsbeleid mee te nemen, rekening houdend met het eigen
karakter van de woonvorm. Ook al staat een gemeente positief tegenover deze woonvorm, dan moeten toch de bewoners de karakteristieke eisen voor hun woonvorm blijven formuleren; denken vanuit de woonvorm'woonboot'is van een gemeente te veel gevraagd.
Positief rekening houden met de eisen van haar bewoners is het
maximum dat men van een gemeente kan verwachten. Dit is zeker
het geval als een gemeente de ontwikkelingen ten aanzienvan volkshuisvesting, door het Ministerie van Volkshuisvesting, kenbaar gemaakt in de ontwerpnota'Van Bouwen en Wonen' (1988), voor de
jaren negentig, wil tegengaan.

In Groningen is sprake van een mate van acceptatie van de woonvorm 'wonen op het water', die wakker wordt gehouden door een
plaatselijke woonbotenorganisatie. In deze wisselwerking ontstond
de ruimte om te gaan werken aan het verbeteren van de woonomge-
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ving van de woonboten in Groningen.
Met de informatie op de drie genoemde punten over het beleid binnen andere gemeenten hoop ik een bijdrage te leveren aan de uitbreiding en voortzetting van de beleidsontwikkelingen in Groningen. Dit in de geest van een positief beleid, zoals ik die ken vanuit
deze stad.

Werlovijze

In overleg met het organisatiebureau Nova Cura is besloten zoveel
mogelijk vergelijkbare situaties te beschrijven. Het probleem dat
zich hier echter voordoet is dat gemeentelijk woonbotenbeleid ten
opzichte van Groningen over het algemeen nog in een zeer pril stadium is. De stapel ontwerp- en conceptnota's woonbotenbeleid in
het archief van de stichting I-andelijk Woonschepen Overleg (LWO)
groeit gestaag. Recent materiaal is opgevraagd - zo mogelijk bij de
plaatselijke organisaties, zo nodig bij de gemeentelijke diensten.
Het beleid ten aanzienvan de gevraagde punten behandel ik dan ook
per onderdeel.
Steden met een dermate uitgewerkt beleid als dat van de stad Groningen zijn er op Haarlem na niet te vinden in Nederland. Veel lokaties zijn door mij bezocht, waarbij de indruk van volstrekte 'ambtelijke willekeur' ten aan:zien van woonboten/ligplaatsen weer werd
bevestigd èn de indruk 'woon je goed, dan krijg je het beter. Woon
je slecht, dan krijg je het slechter in de toekomst'. Voor gemeentelijke buitengebieden in delen van Nederland is vaak het provinciale
beleid van belang. Dit beleid wordt zonodig meege-nomen om knelpunten te verduidelijken.
Ligplaatsenbeleid in Nederland

In de waterrijke gemeenten in ons land is er meestal een Algemene
Politieverordening (APV) en/of een Woonschepenverordening van
kracht. Daarin is vastgelegd een algeheel verbod tot het innemen van
een ligplaats met eenwoonboot. B & W kan zonodig een ontheffing
verlenen. De praktijk wijst uit, dat wat er aan woonboten ligt, mag
blijven liggen, maar meer ook niet. Zeker binnen de gemeenten in
Noord-Holland en Utrecht - maar elders in het land ook, als er tenminste een goed functionerende woonschepenorganisatie is - gaat
men er toe over ligplaatsen te regelen in bestemmingsplannen. Over
het algemeen komt dit neer op het intekenen van wat er ligt, meer
niet. Het beleid van de nieuwe gemeenten in Flevoland wordt nog
steeds gedomineerd door het algemene verbod om een ligplaats met
een woonschip in te nemen. Dit is destijds ingesteld door de Rijksdienst IJsselmeerpolders (RIJP). Uitzonderingen hierop vormen
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Dronten, Emmeloord en Almere.
Een speciale positie nemen veel gemeenten in Zuid-Holland in. In
deze provincie bevinden veel woonboten zich in de buitengebieden
van de gemeenten, omdat hier de buitengebieden nog steeds aangewezen worden als gebieden waarop het uitstervingssysteem van toepassing is. Hierdoor komen de gemeenten in de knoei met hun huisvestingsbeleid.
Wat is dat uitstervingssysteem van Noord-Holland:
Een ligplaatsontheffing wordt ingetrokken als de woonboot van
eigenaar veranderd.
Een ligplaatsontheffing wordt niet langer verleend als de woonboot vervangen wordt door een andere woonboot.
Tot op heden vindt in l-eiden eenjuiste planologische afueging plaats
rond ligplaatsen.
Dit onder invloed van de nodige bezwaarschriften van woonschipbewoners.
Wat, hoe enwaarom zijner gemeentelijke regels tenaanzienvanligplaatsen voor \ryoonschepen? Op deze vragen zal ik alleen signante
lokaties beschrijven
I-eeuwarden:
Tot in tachtiger jaren heeft de gemeente gestreefd naar een vermindering van het aantal ligplaatsen in haar watergebied. In 1982 is het
tij gekeerd en het beleid (vastgelegd in een 'Nota voor Woon-schepenbeleid', voorjaar'82), is er nu op gericht naar voldoende ligplaatsen te streven voor deze aanvaardbare èn aanvaarde wijze van wonen, voorzover dat binnen haar vermogen ligt. De gemeente hanteert een wachtlijst. Naar aanleiding van deze wachtlijst heeft zij in
1988 36 nieuwe ligplaatsen gerealiseerd in bestaande kanaalvakken,
vergezeld met de aanleg van nulsvoorzieningen.
Voor het verkrijgen van een ligplaatsvergunning is het in bezit zijn
van een bewonersvergunning niet verplicht gesteld. De gemeente
onderscheidt vier categorieën schepen: woonarken, bewoonde voormalige vrachtschepen, pleziervaartuigen en overige schepen. Bij het
makenvan bestemmingsplannen vindt er een afweging plaats welke
categorie planologisch in die omgeving past. Bij verkoop van een
woonboot kan de toekomstige eigenaar beslist niet rekenen op de
ligplaats welke de huidige eigenaar ingenomen heeft.
Rond het ligplaatsenbeleid in Leeuwarden vindt overleg plaats tussen gemeente en de woonconsumentenorganisatie voor woonboten
de'Leeuwarder Schippersvereniging'. Hot items hierbij zijn de invulling van het type schip en baggerproblemen.
Om het te voeren beleid ten aanzien van ligplaatsen te kunnen uitoefenen in provinciaal water en Rijkswater
alwaar de wallekant
weer in gemeentelijk beheer is
is er invloed uitgeoefend door gemeente enwoonschipbewoners op het provinciaal bestuurvan Fries-

-

-
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land. Dit resulteerde in een nieuwe visie van de provincie ten aanzien van ligplaatsen van woonboten.
In het Ontwerp-Streekplan 1988 staat ondermeer: "fn zijn algemeenheid wordt niet naar een uitbreiding van het aantal woon-schepen gestreefd. Woonschepen dienen in principe binnen of aan de
rand van de bebouwde kom gelegen tezijn. Spreiding in het buitengebied zal worden tegengegaan. Het aantal ligplaatsen moet op de
bestaande behoefte worden afgestemd . . ." Tevens is de provincie
voornemens binnen het kader van interprovinciaal overleg het belang van nadere regelingen ten behoeve van woonschipbewoners aan
te kaarten.

ff
Boot weg ten behoeve
van recreatie aan het

water

Utrecht:
Rond het ligplaatsenbeleid van deze gemeente is al ruim 3 jaar discussie. Dikke nota's vliegen over de tafel, waarbij de nota's van de
woonschipbewoners zich kenmerken door bijzonder gedegen informatie naar aanleiding van onderzoek.
Het kenmerkende van deze Utrechtse discussie zit vast op twee
hoofdknelpunten:
De gemeente Utrecht wil in de komende tijd woonboten, die nu
in het zicht van een straat die op het water uitkomt liggen, verplaatsen (zie tekening).
De gemeente wil het oevergebruik legaliseren, waarbij de woonschipbewoners voor de oever zouden moeten betalen.
In het voorstel van B & W (1988) aan de Raad adviseert zij als volgt:
De ligplaatsen moeten meegenomen worden in bestemmingsplannen. Rechten en plichten ten aanzien van de boot zelf, zoals
maximale maatvoering bij vervanging, worden daarin geregeld.
Oevergebruik moet betaald worden.
De oppervlakten van de bouwwerken aan de oever mogen niet
groter dan 6 m2 bedragen.
De woonschipbewoners hebben schitterende plannen ontwikkeld
voor nieuwe ligplaatslokaties maar de gemeente heeft er absoluut
geen oor naar. Deze blijft bU een al circa 10 jaar durende 'status quo'
situatie; handhaving van een vast aantal ligplaatsen.

Leiden:
Een zeer uitgebreid Ontwerp-Woonschepenverordening ligt al jaren
onder in de kast op het gemeentehuis. Het struikelblok was de discussie rond de hoogte van het ondercasco van een woonark.
Bij het maken van bestemmingsplannen overweegt de gemeente of
het planologisch mogelijk is'water' de bestemming 'ligplaats woonboot' te geven, waarbij aangegeven wordt voor welk type boot er een
ligplaatsvergunning verleend kan worden.
In het oude centrum van Iriden bevindt zich een vrijhaven voor de
'Bruine vloot'. Van deze haven werd veel
gebruik gete veel
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maakt. In overleg met de 'Vereniging Museumhaven' is men gekomen tot een herinrichting en enkele verplaatsingen. Voor deze schepen geldt het verbod het schip te gebruiken als permanente bewoonde ruimte.

Haarlem:
Haarlem bejegent de woonbootbewoners in haar gemeente bijzondervriendelijk en regelt alles in ruim overleg met de belangengroep
'Haarlemse Scheepsbewoners' in bestemmingsplannen. Bijzondere
maatregelen tegenover nieuwkomers, als terugslepen naar de plaats
van herkomst, ontruimen met behulp van de ME, heeft deze gemeente in het verleden gebruikt. Deze druisden volstrekt tegen de
Wet Woonwagens en Woonschepen van 1918 in.
Momenteel vindt er geen actief beleid plaats. Het beleidsvoornemen
voor nieuwe ligplaatsen in de beginjaren tachtig is dat deze gesitueerd moetenworden op plekkenwaar aansluiting op hetriool4et kan
plaatsvinden.

Maasticht:
Tot voor kort was nauwelijks aandacht voor ligplaatsen voor woonboten in Maastricht. Er was door een projectontwikkelaar zelfs een
plan gedacht voor een havenarm, wordende een recreatiegebied,
waarbij er absoluut geen rekening gehoudenwerd met een dertigtal
woonschepen. De bewoners zijn vervolgens georganiseerd èn goed
geinformeerd hun gemeente gaan voorlichten over hun aanwezigheid in Maastricht in Rijkswater. Na moeizaam overleg en de nodige nota's is nu van de twee liggebieden één aangewezer? voor woonschepen envoorzienvan nutsvoorzieningen; het andere gebied krijgt
onthffing aangeboden. Ontwikkelingen Íenaanzien van nieuwe ligplaatsen zijn er niet.
Meppel:
Ver buiten de bebouwde kom heeft Meppel een woonschepenhaven
in een gedeelte van een uitgraving. De enkele in het centrum van
Meppel aanwezige woonboten hebben in de afgelopen jaren ruimte
moeten maken voor de recreatievaart; de arken pasten niet in het
stadsbeeld. Het drietal laatst overgeblevenen heeft via gerechtelijke
stappen het recht op hun ligplaats weten te behouden op voorwaarde dat, àls zij vertrekken uit de gemeente of verhuizen naar een woning, de ligplaats wordt opgeheven.
Tevens bevindt zich binnen de gemeente Meppel een rij woonboten
in Rijkswater waarop traditionele schippersgezinnen wonen, verstoken van nutsvoorzieningen. De vraag naar aansluitingen tegen betaling werd door de gemeente Meppel na jarenlange discussie gehonoreerd. Helaas heeft Rijkswaterstaat bij de aanleg hiervan roet
door het eten gegooid en eist van de gemeente Meppel een duide-
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lijk ligplaatsenbeleid. De verschillende lokaties worden hierbij tegen elkaar uitgespeeld. Gemeente en Rijkswaterstaat kunnen niet
op één lijn komen.
Er is water genoeg in Meppel, er wordt veel gepraat, maar de gemeente hakt de knoop niet door.

Amsterdam:
Een hoofdstuk apart omdat we hier te maken hebben met één gemeente, waarbinnen de verschillende stadsdeelraden ligplaatsen
voor woonboten opnieuw aan het regelen zijn geslagen. Dit alles terwijl er voordien door een centrale werkgroep bestaande uit ambtenaren van de gemeente Amsterdam en woonschipbewoners en hun
organisaties, een inventariserend onderzoek naar knelpunten had
plaatsgevonden en, op een enkele onaanvaardbare lokatie na, alle
ligplaatsen gelegaliseerd zouden worden door B & W naar het ligplaatsenbestand in 1984.
Voor Centrum-Amsterdam geldt nu dat voor de onaanvaardbare lokaties een alternatieve ligplaats gezocht zal worden, welke als 'legaal' bestempeld kan worden. Per stadwijk worden in de Leefmilieuverordening regels voor woonboten vastgelegd. In de ontwerpfase
van de bestemmingsplannen wordt hiermee ook rekening gehouden.
Nieuw is ook dat bij vervanging van een woonboot de maatvoering
een rol speelt en het type schip voor betreffende ligplaats. Overigens
geldt deze regeling niet alleenvoor vervanging door de eigenaar/bewoner, maar ookvoor een nieuwkomer; die wordt verplicht het schip
op te kopen. Volgens de PV is men dan ten aanzien van het oude
schip het volgende verplicht:
Voor het oude schip wordt een legale ligplaats voor een woonschip verkregen; niet toegestaan wordt dat de status woonschip
omgezetwordt in pleziervaartuig. Met status wordt hier b e do eld :
de wijze van registratie in de gemeente, als woonschip, pleziervaartuig of bijv. bedrijfsvaartuig en de daaruit voortvloeiende
rechten en plichten, zoals de wijze van betaling.
Het oude schip wordt gesloopt of aan de gemeente afgestaan
voor sloop.
In geval het vaartuig de gemeente verlaat wordt een verklaring
verlangd van een publiekrechtelijk lichaam waaruit blijkt dat het
woonschip elders welkom is.
Schrijnend is het beleid ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten
van de Stadsdeelraad-Noord. Deze deelraad koopt redelijkerwijze
woonboten van haar bewoners op. Vervolgens saneert zij de betreffende ligplaatsen. Het water wordt gedempt en de kosten in de te
makenbouwgrond wordt doorberekend in de grondprijs voor te bouwen woningen.
Amsterdam heeft gigantische stadsontwikkelingsgebieden. Hierbij
te denken aan bijvoorbeeld het Oostelijk Havengebied; een gebied
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dat de afgelopen jaren aan haar kaden een nieuw type woonschip
heeft leren kennen, namelijk zeeschepen, vissersboten, enz. Bij het
realiseren van de plannen voor dit gebied neemt de dienst Ruimtelijke Ordening ten aanzien van ligplaatsen voor woonboten een
standpunt in dat tegenovergesteld is aan de visie van de gemeente
Utrecht, namelijk: ligplaatsen van woonboten dienen gerealiseerd te
worden in het verlengde van de straten die op de oevers uitkomen.
De mensen daar op straat weten dan: 'daar zijn boten . . . dus water'
(zie tekening).
Woonomgevingsbeleid in Nederland

In het verleden zijn er, onder druk van de Wet op de Woonwagens
en Woonschepen, de 'artikel3l ligplaatsen' aangewezen. Maar al te
vaak waren deze lokaties ver van de bewoonde wereld of in een industriegebied, vanuit de visie "als we ze maaÍ niet zien", zoals de
Woonschepenhaven in Groningen. De provincie Utrecht stelde tot
voor kort nog de voorwaarde: "Het woonschip mag vanaf de weg niet
zichtbaar zijn."
Nog steeds zie je dan ook stevige beplanting tussen weg en tuin bij
de woonarken langs De Vecht. Nu lagere overheden met andere
ogen naar deze woonvorm kijken,levert deze oude visie problemen
op, zowel voor de bewoners als voor de gemeente als zij met een bestemmingsplan starten. De behoefte aan criteria, waaÍaan de geschiktheid van ligplaatsen voor woonboten beoordeeld kan worden,
is groot. Zeker als het gaat om nieuwe ligplaatsen.
F,en aanzet tot het ontrvikkelen van deze beoordelingscriteria is ge-

maakt in 1986 door de heer Van de Harst tijdens een stage-onderzoek. Dit werd uitgevoerd bij de provinciale Planologische Dienst
van Noord-Holland, onder toezicht en begeleiding van de afdelingen gemeentelijke Aangelegenheden en Inrichting Landelijk Gebied.
D eze beoordelin gscriteria zijn:
huisvestingsbelang van bootbewoners en omwonenden op de
wal,
mate waarin de bootbewoners op de nutsvoorzieningen (water,
elektra, gas) kunnen worden aangesloten,
mate van privacy,
bereikbaarheid en ontsluiting van de ligplaatsen,
bereikbaarheid van voorzieningen (als scholen, winkels, artsen,
er7z.,

verkeersveiligheid langs de oevers,
geluidshinder (nabijheid van industrie),
aanwezigheid van ruimte op de oevers (voor parkeerplaats, berging, speelveldjes, enz.),
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doorstroomcapacteit van het water in verband met de waterhuishouding,
kwaliteit van de waterkering,
mate van (eventueel optredende) vervuiling van het oppervlaktewater,
aanwezigheid van een historisch stads- of dorpsbeeld.
De Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing stelt gemeenten in de gelegenheid verbeteringen aan te brengen aan kaden. Het aantal gemeenten, die van deze gelden gebruik maakt, is bijzonder gering. Enkele voorbeelden kan ik dus maar beschrijven.

Hilversum:
In één van de drie havenarmen op het industrieterrein in Hilversum
bevinden zích 28 woonboten. Al jarenlang zijn de bewoners in de
strijd voor behoud van hun lokatie alwaar zij zelf gÍaagwillen blijven. Dit jaar heeft de gemeente daar dan ook gehoor aan gegeven
door de havenarm grondig te renoveren: nieuwe beschoeiing, taludverbeteringen, aanleg aanvoeryerbindingen naar de lokatie, baggerwerkzaamheden, verbetering van aansluitingen op de nutsvoorzieningen, aanleg van o.a. een rioolnet in de kade. Over de aansluiting
van de ark zelf wordt nog overleg gevoerd voor wat betreft de keuzevaÍ het systeem.
De bewoners hebben toestemming gekregen voor het bouwen van
een opslagruimte op de wal. De gemeente heeft hiervoor een bedrag
van / 860.000,- op de begroting gevoteerd, maar zegt datwerkelijke
kosten hoger zullen uitkomen.
Hoorn:
In de Hoornse wateren bevinden zich twee woonbotenlokaties, beiden in het centrum.
Sinds kort heeft de gemeente haar beleid ten aanzien van de ene lokatie, die bedreigd werd met een uitsterfsysteem, gelijk getrokken
met die van de andere. De bewoners van de voorheen bedreigde lokatie hebben nu toestemming gekregenzelf een schuurtje te plaatsen en huren een stuk kade voor 50,- per jaar.
"f

Amsterdam:
Veel woonbotenbevinden zich in Amsterdam langs haar oude grachten. Een voortdurende strijd tussen de woonbootbewoners en wildparkeerders lost de gemeentezolangzamerhand op door per woonboot twee zv'taÍe hardhouten afmeerpalen te slaan op ongeveer een
meter uit de wallekant (kosten per paal: r / 1.000,-). De woonbootbewoners ervaren dit als positief: een verbetering voor wat betreft
de privacy. De gemeente ontwikkelt plannen rond de 30 jaar oude
woonbotenhaven. Daar liggen ruim 80 boten. De bewoners uiten al
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jarenlang klachten over:
de slechte waterkwaliteit,
stankoverlast,
de slechte waterleiding, en
het achterstallige onderhoud van hun 7 steigers.
Voor het renoverenvan de haven enhet aanleggenvan rioolaan-sluitingen schat de gemeente de kosten op "f 1.600.000,-.
De eerste inspraakronde heeft plaatsgevonden.

Particuliere woonbotenverbeterin g
Deze regeling is slechts in een drietal gemeenten expliciet uitgewerkt: Haarlem, Den Haag en Groningen. De andere gemeenten
zeggen dezelfde regeling te hanteren als voor woningen, maar een
aanvraag van een \Á/oonbootbewoner nog nooit behandeld te hebben.
Uitzonderingen hierop zijn Maastricht en Eindhoven. Bij mijn weten hebben de diensten Bouw- en Woningtoezicht aldaar aanvragen
voor subsidie welwillend behandeld.

Haarlem:
Deze gemeente heeft voor haar inwoners een subsidiewinkel ingericht. Daar krijgt men vriendelijk allerlei informatie en zonodig begeleiding bij het aanvragen van een subsidie.
In de gemeentelijke Subsidieverordening Stadsvernieuwing is als onderdeel opgenomen 'Verbetering van door de eigenaar bewoonde
woningen of woonschepen'.
Een goed leesbare brochure over deze regeling is voor de woonbootbewoners in juli 1985 verschenen.
B & W van Haarlem ontwikkelen in dit kader momenteel echter
nieuwe richtlijnen, het beleid dat de gemeente voorstaat is de subsidie terug te brengen tot alleen een bijdrage voor cascoherstel.

De huidige Haarlemse regeling vertoont de volgende verschillen
met de Groninger versie:
Voor wat betreft de voorwaarden:
Het woonschip moet ouder zijn dan 15 jaar (in Groningen geldt
25 jaar).
Bijzelf werken of laten doen:
Als de eigenaar/bewoners een voorziening - in zijn geheel of
voor het grootste deel - zelf uiwoert, dan worden de genoemde bedragen met 50Voverminderd. De materialen moeten nieuw
ztjn.
Groningen kent vastgestelde bedragen toe.
Subsidie:

Haarlem kent 2 tabellen: één voor het opheffen van bouwtechníen éénvoor het aanbrengen van verbeteingen voor

sche gebreken
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Omslag'Subsidie
woonschepen' (Haarlem)
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het woongeief.

Doorberekening van de bijdrage per eenheid van de eerste tabel
lijdt tot de volgende conclusies:
Een woonbootbewoners in Haarlem krijgt 50Vo minder subsidie dan een woonbootbewoner in Groningen.
De maximale bijdrage in Haarlem ligt veel lager, bijv. bodemvlak Haarlem: / 4.000,- tegen Groningen: / 10.000,-.
In de tweede tabel van Haarlem ontbreekt de aanleg van een c.v.installatie in tegenstelling tot de Groninger maatstaven.

De aanvragen worden door de gemeente snel afgewikkeld, gemiddeld binnen twee maanden. Een bijzondere maatregel is getroffen
bij verkoop van een woonschip: "Als de eigenaar besluit het woonschip binnen een bepaalde periode te verkopen, dan moet de eigenaar de uitgekeerde bedragen aan de gemeente terugbetalen. Gaat
het om bouwtechnische en woongeriefuerbeteringen, dan moet de
eigenaar de verkregen bijdrage terugbetalen als het woonschip binnen 5 jaar wordt verkocht. B & W kunnen in bijzondere gevallen
hiervan afwijken."
's-Gravenhage:

Alleen die woonbootbewoners, die wonen binnen een gebied dat de
gemeente aangewezen heeft als stadsvernieuwingsgebied, kunnen
een aanvraag indienen voor subsidie voor de 'Verbetering eigen
woonschip'.
Voor cascoherstel geeft de gemeente een subsidie voor'70Vo, waarbij een maximum van / 21.000,- wordt gehanteerd. Bij verbetering
van de w.c. en/of doucheruimte wordt een bedrag van / 1.500,- per
project uitgekeerd. Bij 'zelf doen' is een vermindering van 50Vo van
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toepassing.
Tot nu toe hebben alleen enkele woonschipbewoners in het Schipperskwartier ervaring gehad met deze regeling; positieve geluiden
laten zich horen. Momenteel vallen de Haagse woonbootbewoners
niet onder een door B & W aangewezen stadsvernieuwingsgebied.

Samenvattend
Gemeentelijk ligtlaatsenbeleid voor

w

oonboten:

Veel gemeenten hebben bij verordening een algemeen verbod om
binnen de gemeente een ligplaats in te nemen met een woonboot behoudens de speciale ligplaatsen - vastgesteld.
In het westen van Nederland worden deze speciale ligplaatsen in bestemmingsplannen geregeld. De bijbehorende voorschriften verschillen erg van elkaar.
Een enkele gemeente geeft te kennen te werken aan een grgei van
de aantal ligplaatsen. De voorkeur voor terugbrenging van het aantal ligplaatsen en dit vast te leggen in een bestemmingsplan is nog
steeds duidelijkwaarneembaar. Hieromtrent vindt menige twist tussen woonbootbewoners, gemeentelijk en provinciaal bestuur plaats.
Wat er wel of niet verstaan moet worden onder 'verstoring van stadsof dorpsbeleid'of datvan'landschapsschoon'is zovaag dat door deze
criteria ambtelijke willekeur is ontstaan.
Koninklijke Besluiten ten aanzien van bestemmingsplannen spreken
zich uit in het voordeel van de woonbootbewoners. (Alleen in derde instantie
haal je je recht.) Het provinciaal
op Rijksniveau
beleid spreekt zich steeds vaker uit voor situering van ligplaatsen
voor woonschepen in of grenzend aan de stedelijke bebouwing.
Noch provincie noch Rijk beschikken over de financiële middelen
om de gemeenten te kunnen ondersteunen. Is er al niet sprake van
een beleid van saneren van ligplaatsen, dan worden de woonboten
binnen de gemeenten èf gedoogd èf hun rechtspositie wordt opgehangen aan een vergunning of ontheffing. Deze vergunning of ontheffing legt de woonbootbewoners plichten op maar zelden rechten.
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Als een organisatie van woonbootbewoners een jarenlange strijd
voor verbetering van hun leefmilieu weten vol te houden, wil een gemeente na veel wikken en wegen medewerking verlenen en plannen
ontwikkelen voor verbetering hiervan. Dit zijn incidentele gebeurtenissen, waarbij ook nog vaak factoren van buitenaf een rol meespelen. Bij planontwikkeling wordt
geen
bewust of onbewust
rekening gehouden met de aanwezigheid van woonboten; inspraak
moet veelal bevochten worden.
Menig woonbootbewoner weet zijn rechten te moeten bevechten tot
bij de Hoge Raad of door middel van een Koninklijk Besluit. Onder

-

-
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invloed van de Rijkssubsidieregeling'Verfijning rioolaansluiting
woonboten'worden enkele lokaties in Nederland niet alleen voorzienvan deze aansluiting op het rioolnet maar worden tevens de bestaande nutsvoorzieningen verbeterd en wordt toestemming gegeven voor het bouwen van een opslagruimte op de wal.
Zeker in Noord-Nederland kom het voor dat woonboten gedoogd
worden, maar nutsvoorzieningen ontbreken of zijn er onbetaalbaar.

Regeling 'Verbeteing van door de eigenaar bewoonde woningen of
woonschepen':
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een voorbeeld-verordening ontwikkeld:'De gemeentelijke subsidieverordening stadsvernieuwing'. Voor het onderdeel'Particuliere woonschepenverbetering' heeft de VNG gebruik gemaakt van het ontwerp van
de gemeente Haarlem hieromtrent. Sporadisch vindt er voorlichting
plaats door gemeenten over deze regeling naar haar woonbotenbewoners toe.
Zo d,e gemeenteraad integraal de voorbeeld-verordening van de
'fNG heeft overgenómen, de kennis bij de meeste diensten Bouwen Woningtoezicht strekt zich niet verder uit dan "Net zoals bij woningen, maar wij hebben er geen ervaring mee!"

Concluderend

Zijn er in een gemeente woonboten aanwezig, dan is er bijna altijd
een verordening van kracht met betrekking tot inneming van een ligplaats door een woonschip. Een verordening als de Algemene Politieverordening voor de gemeente Groningen komt veel voor.
B & W's kunnen ligplaatsen aanwijzen voor woonboten. Het college van Groningen heeft hier in het verleden ruim gebruik van gemaakt en maakt hier gelukkig nog steeds gebruik van, evenals het
aantal gemeenten dat op één hand te tellen is met een dergelijk beleid. Meestal is het beleid van een B & W enkel gericht op het verstrekken van ontheffingen voor die ligplaatsen die al tientallen jaren
b ezet ztjn; h an dh av ing v an de st atus quo. D e wo onb o otb ewo ne rs e rvaren het beleid van gemeentelijke en provinciale besturen als verontrustend. Vooral daar waar sprake is van eenuitstervingsbeleid.
'Wonen op het water' betekent, zeker voor de traditionele woonschipbewoners, mobiel zijn.
Hetbeleidskaraktervan de laatste twee ontwikkelingen levert als resultaat op dat de lagere overheden een schaarste kweekt aan ligplaatsen voor woonboten. Hierdoor ontstaat er in Nederland een vraag
naar nieuwe landelijke regelgeving, waar-in zeker de stad Groningen een voorbeeld zou kunnen zijn voor wat betreft haar beleid ten
aanzien van ligplaatsen voor woonboten. Het hanteren van een
wachtlijst en een vrijhaven past bij deze mobiele woonvorm.
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Beleidsontwikkelingen en uitvoerende maatregelen ten aanzien van
de woonvorm 'wonen op het water' geven B & W door middel van
verordeningen veelal in handen van de dienst Algemene Zaken of
aanwezig - aan de dienst Ruimte en Groen of het Markt-en indien
Havenwezen.
Zo ook in Groningen: in theorie is de directeur van het gemeentelijk Reinigingsbedrijf, Markt- en Havenwezen officiëel belast met dit
beleid. De praktijk wijst echter uit dat in Groningen ook andere gemeentelijke diensten actief zijn rond deze woonvorm. Voor de organisatie van woonbootbewoners in andere gemeenten is dit nog steeds
een knelpun|, zeker als het gaat om ontwikkelingen van de woonomgeving. Menigmaal worden de andere diensten door B & W teruggefloten en zijn bijv. hun belangen in handen van een'groene' ambtenaar. Inventarisatie van de belangen en wenset van woonbootbewoners, onder leiding van deskundigen op het gebied van de woonvorm 'wonen op het water' voor wat betreft hun woonomge-ving,
vindt nauwelijks plaats. En zo dit al wel gebeurt, wordt er ten aanzien van besluitvorming nauwelijks rekening meegehouden, laat
staan bij de uitvoering van plannen; in Groningen wel. De welstand
rond het wonen op het water wordt in grote mate bepaald door de
omgeving van de lokatie, de aanwezige voorzieningen en de mate
van onderlinge sociale controle en veiligheid en vriendendiensten.
Door in de regeling 'Verbetering eigen woonschip' ook 'zelf doen'
mee te nemen, stimuleert deze gemeente de woonbootbewoner in
zijn contacten naar zijn omgeving toe.
In de stad Groningen liggen de lokaties voor woonboten in de bebouwde kom. De Woonschepenhaven ligt hier buiten en vraagt daarom dan ook extra aandacht. Het nutsvoorzieningenpakket voor de
woonboten in Nederland loopt ver achter. Hieraan wordt in de stad
Groningen aandacht besteedt door middel van voorstellen voor aansluiting waterleiding, enz. Bouwtechnische gebreken bij woonboten
worden daar erkend; alleen in Groningen en Haarlem wordt hierover voorlichting gegeven.

Al met al is Groningen ten aanzietvan de woonvorm'wonen op het
water' een positief beleid aan het ontwikkelen, mede door de ruimte die zrj geeft aan het Woonschepen Comitee Groningen door te erkennen dat deze woonvorm zeer geschikt is voor die mensen die te
maken hebben met de woningnood.
Metavan Dijk,
medewerkster LWO
(I-andelijk'Woonschepen Overleg)

Regelgeving walgebruik woonschipbewoners

R&M
Advocaten

Regelgeving met betrekking tot walgebruik kan juridisch op meerdere wijzen vorm krijgen.
Mijns inziens dient bij het maken van een keuze de rechtszekerheid
voor de woonschipbewoners voorop te staan. Ik denk hierbij met
name aan bescherming tegen mogelijke initiatieven van de overheid
tot beëindiging c.q. wijziging van het overeengekomen walgebruik.
De positie van de woonschipbewoners wordt natuurlijk vooral bepaald door het zogeÍaamd ontheffingssysteem. Enige zekerheid
biedt dit wel voor de woonschipbewoner die een ontheffing heeft,
doch het sluit nooit uit dat de gemeente - rekening houdend met
andere belangen - aan de ontheffing een einde kan maken. Het gebruik van de wal is dus altijd gekoppeld aan het belang, dat een woonschipbewoner heeft bij de ontheffing. Met anderenwoorden: zonder
ontheffing of bij verlies van ontheffing, verliest de bewoner belang
bij gebruik van de wallekant.

Met betrekking tot de regelgeving omtrent het gebruik van de wallekant zijn meerdere mogelijkheden aanwezig.De meeste zekerheid
biedt eigendomsoverdracht. Ik acht dit echter weinig reëel, omdat
de gemeente geen enkel belang zal hebben bij deze eigendomsoverdracht. In tegendeel, het kan voor de gemeente in de toekomst veel
problemen opleveren. Voor de woonschipbewoner levert het ook
een nadeel op, namelijk de verplichting tot onderhoud van de beschoeiing. Ik meen dus, dat eigendomsoverdracht, hoewel dit de
meeste zekerheid oplevert, weinig reëel is.
Het gebruik van de wallekant kan ook direct worden gekoppeld aan
de ontheffing. Via precario kan een vergoeding worden opgelegd. Ik
meen dat hier wel nadelen aan zijn verbonden, met name met betrekking tot de mate van gebruiksbescherming. De gemeente zal vrij
gemakkelijk het gebruik van de wal kunnen wijzigen en kan bovendien ook vrij gemakkelijk de heffing verhogen.

Ik meen dat de woonschipbewoner het meeste baat heeft bij een civiele overeenkomst, hetzij een huurovereenkomst, hetzij een gebruiksovereenkomst, waarbij de huurovereenkomst mijn voorkeur
heeft.

Aansluiting kan worden gevonden bij de bestaande huurovereenkomsten ten aanzien van volkstuinen. Tegen een jaarlijkse vergoeding geeft de gemeente in huur een nader omschreven stuk van de
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wal. De huurovereenkomst met betrekking tot het walgebruik kan
worden gekoppeld aan de ontheffing. Bij verlies van de ontheffing
wordt ook de huurovereenkomst beëindigd.
In de huurovereenkomst moet worden bedongen dat de huurder het
recht heeft op het gehuurde een schuur te mogen bouwen volgens
bepaalde richtlijnen met betrekking tot afmetingen, fundering, materialen, kleuren en met betrekking tot de situering op het perceel.
Ook zal er iets moeten worden overeengekomen met betrekking tot
de wijze van gebruik van het gehuurde. In het contract moet ook worden bedongen, dat de huurder verplicht is het perceel te onderhouden en het overeenkomstig het contract te gebruiken. Met betrekking tot het overeengekomen gebruik denk ik aan beperkte opslag
en tuinen enz. Ik zou in verband met overlast produktiewerkzaamheden niet toestaan.
Voorts zou ik vastleggen het recht om het perceel te omheinen op
een in het contract voorgeschreven wijze.
De vergoeding kan laag worden gehouden, omdat er voor de gemeente een besparing tegenover staat. Namelijk in de toekomst onderhoudt de huurder het perceel en niet langer meer de gemeente.

Uitdrukkelijk moet worden afgesproken, dat het onderhoud van de
beschoeiing niet voor rekening is van de huurder.
Bij het einde van de huurovereenkomst ontstaat natuurlijk het probleem van overdracht van de op de grond gebouwde schuurtjes.
Hiervoor zouden dezelfde richtlijnen kunnen worden gebruikt als
ook worden gehanteerd bij de volkstuinen (Picardhof). De opvolgende huurder van de grond moet het schuurtje overnemen tegen
een door derden getaxeerde waarde. Misbruik kan zo worden voorkomen. Als er demontabele schuurtjes worden gebouwd, dan kunnen die ook worden meegenomen door de vertrekkende huurder.

In de gemeente Sneek bestaat de situatie, dat door de gemeente op
de wal schuurtjes zijn gebouwd met sanitaire voorzieningen. Dit
heeft uiteraard nogal wat voordelen, gelet op het niveau van de voorzieningen. Echter, dat hier een prijs aan is gekoppeld is ook duidelijk. Veel woonschipbewoners zullen niet de behoefte hebben aan
derge-lijke uitgebreide voorzieningen.

Tot zover globaal en in grote lijnen een schets van de wijze, waarop
tussen de gemeente en de woonschipbewoners het gebruik van de
wal geregeld zou kunnen worden.
Henk Janssen,
Avocatenkantoor Rijpkema en Miedema te Groningen

Inrichtingsvo orstellen woonomgeving
woonschipbewoners

In juni 1988 zijn wij door het Woonschepen Comitee Groningen benaderd met de vraag voorstellen te maken voor de verbetering van
de woonomgeving van de woonschepen in Groningen.
Deze opdracht was voor ons interessant, omdat het werk in overleg
met de woonschipbewoners gestalte zou krijgen, waarbij centraal
staat, dat iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid houdt. Niet
de formulering van eisen staat centraal en de daaraan gekoppelde
vormgeving, maaÍ de interpretatie van het totaal naar de stad en de
bewoners toe.
Waarom dit geschiedt door architectonische vormgevers heeft te
maken met het feit dat we het gebied beschouwen als een stedelijk
interieur. Er is niet duidelijk sprake van een binnen-buiten situatie.
Het is een overgangsgebied tussen architectuur en straatmeubilair,
waarbij deze relatie versterkt wordt door een algemene vorm en een
precieuze gedetailleerdheid. De te realiseren werken zijn dus een
vorm van minimale architectuur. Deze bevestigt hier de ielatie tussen schepen en stedelijke bebouwing. Het creëert een vorm van Iokatie en niet dat van een traditioneel bouwwerk.

Vooropgesteld dat wij op de wal wonen - en dus niet gernformeerd
waren over de vaak specifieke problemen die woonschipbewoners
ondervinden - hebben wij kennis over 'wonen op het water' vergaard. Ook een inventarisatie naar de huidige situatie heeft een belangrijk deel van onze werkzaamheden in beslag genomen.
Om de werkwijze overzichtelijk en toegankelijk te maken hebben we
de betreffende kanaalvakken gesplitst in twee typen wallekanten:

o stenen kaden,
o groene wallen.

Deze keuze kwam voort titverschillende contexten stedelijke omgeving en v ers chillende technis che realis atie s.
De stenen kaden:

Het betreffen hier globaal de volgende kanaalvakken: Hoendiep
(ged.), Lopende Diep, Noorderhaven, Schuitendiep, Spilsluizen, en
Turfsingel, Winschoterdiep (ged.) en Oosterhamrikkanaal (ged.)
Het belangrijkste verschil met de groene wallen is, dat hier minder
ruimte voor gebruik is en dat de bestaande ruimte gedeeld moet worden met andere funkties (bijv. parkeerplaatsen).
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De groene wallen:

Fragment van een
'stenen' kanaalvak

(Schuitendiep).

Globaal betreffen het hier de volgende kanaalvakken: Boterdiep,
Hoendiep (ged.), Hofstede de Grootkade, Oosterhamrikkanaal
(ged.), Verbindingskanaal, Wilhelminakade, Winschoterdiep (ged.)
en Zuiderhaven.
Door de veelal relatief grotere ruimte ten opzichte van de stenen kaden en de aanwezige begroeiing kan in veel situaties volstaan worden met richtlijnen ten behoeve van de inrichting hiervan.
Knelpunten en mogelijke oplossingen

Voor de inventarisatie van de knelpunten, betrekking hebbende op
het woon/eefklimaat van de woonschipbewoners per kanaalvak, is
uitgegaan van hun wensen ten aanzienvan de huidige situatie die tijdens de inspraakronden naar voren zijn gekomen.
Om de knelpunten èn oplossingen te kunnen aangeven, zijn alle ligplaatsen per kanaalvak in kaart gebracht. Aan de hand van deze in-

í'
Fragment van een
'groen' kanaalvak

(Wilhelminakade II).

ventarisatie bleek dat het aangeven van globale oplossingen niet mogelijk was door de enorme variatie in wal- en kadetypen en in schepen. Als voorbeeld van deze variaties kan het Winschoterdiep genoemd worden: zowel een stenen kade als een groene wal, enerzijds
grenzend aan overwegend industriële bebouwing en anderzijds aan
een stedelijke.
Globaal gelden voor alle kanaalvakken de volgende knelpunten:
o het afmeren,
o de bereikbaarheid,
o de bestaande nutsvoorzieningen,
o het gebruildde inrichting van de directe omgeving, en
o de huidige staat van de beschoeiingen/kademuren.
De stenen kaden in de binnenstad vragen specifieke aandacht.

Afmeren:
De voorzieningen hiervoor bleken slecht te zijn.In een enkel geval
ontbreken zij zeIfs.De oorzaak van deze 'verouderde' situatie is dat
de gemeente dit nooit heeft aangepast of bij vernieuwing van de kaden vaak geen rekening heeft gehouden met het gebruik daarvan.
Gevolg is dan ook dat mensen zelf naar oplossingen zijn gaaÍzoeken, die vaak niet veilig zijn, door ondermeer de schepen vast te leggen aan parkeermeters, -hekjes of bomen of . . . een putje.
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Bereikbaarheid:
Bij de aanleg van de (openbare) parkeervakken blijkt weinig tot geen
rekening gehouden te zijn met de situering van de ligplaatsen. De
schepen worden hierdoor moeilijk bereikbaar. De ononderbroken
parkeerhekken langs de stenen kaden versterken deze situatie. Ook
wat de veiligheid betreft (bereikbaarheid brandweer en ambulance)
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is de huidige situatie slecht.
Voor de groene wallen geldt in grote lijnen hetzelfde. De voordeur
is soms niet of zeer moeilijk te bereiken als gevolg van geparkeerde
auto's langs de wal. In veel gevallen is het noodzakelijk een betere
overgang van de wal naar de openbare weg te maken. Dit kan in de
vorm van een voet/fietspad (Hofstede de Grootkade en Boterdiep).
B e s t aan de nut sv o orzi eningen

:

Hierbij valt het ontbreken van enige coórdinatie met betrekking tot
de plaatsing van nutsvoorzieningen het meest op. Deze is enigszins
willekeurig, bijvoorbeeld: bij het ene schip zijn er drie PTT-aansluitingen, bij een schip verder niet één. Schepen zijn vaak door een wirwar van draden met de wal verbnden. Bij herinrichting moet dit eenvoudiger en georganiseerder.
G ebruiklinichting dírecte omgeving:

Over het algemeen kan gesteld worden dat de situatie niet optimaal
is; dit als gevolg van de bestaande inrichting en het ontbreken van
richtlijnen voor gebruik. De huidige inrichting houdt geen rekening
met de aanwezigheid van woonschepen. Het is een historisch gegroeide situatie.
Het ontbreken van markeringen die openbaar en gebruiksterrein op
de wal aangeven, veroorzaakt illegale individuele acties van de
woonschipbewoners voor gebruik hiervan. Omdat dit oogluikend
wordt toegestaan - de bewoner kent geen zekerheid
- worden oplossingen vaak in semi-permanente bouwsels gezocht, die de wallekanten er niet fraaier op maken.
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Huidige staat kademurenlbeschoeiingen:
Voor de huidige toestand van de kademuren en beschoeiingen geldt
dat, ook daar waar hersteld is, weinig rekening gehouden is met het
gebruik. Een uitzondering hierop vormt het Verbindingskanaal
langs de Trompkade.
Verder kan opgemerkt worden dat de houten beschoeiingen meestal verrot zijn of zelfs geheel ontbreken. Verzakken van de groene
wallekanten is dan ook het gevolg. Bij het vernieuwen van de beschoeiingen dient de gemeente rekening te houden met de vaste ligplaatsen; de beschoeiing moet niet alleen het verzakken van de
grond tegengaan, kan ook deze voor meerdere functies gebruikt worden, zoals bevestiging van vlonders (terrassen), het afmeren, enz.
De stenen kademurenzijn, daar waar deze in de afgelopen jaren nog
niet hersteld zijn, gescheurd en verzakt.
Specifiek v oor stenen kaden:
Verbeteringen zijn mogelijk èn noodzakelijk. Na onderzoek zijn we
tot de volgende conclusie gekomen dat 1) om de bereikbaarheid
van de schepen te verbeteren,2) een organisatorisch geheel in de
oplossingen (toevoegingen) te krijgen en 3) een betere verdeling van
de nutsvoorzieningen mogelijk te maken
er smalle looppaden
langs de kaden aangelegd moetenworden. Looppaden, die op plaatsen, aÍhankelijk van behoefte en ruimte, verbreed worden ten behoeve van voorzieningen van de woonschipbewoners, zoals centrale
kast nutsvoorzieningen, fietsenstallingen, open bergruimten, afualvoorzieningen, enz.Deze plekken kunnen gecreëerd worden door

-

-

één of enkele parkeerplaatsen hiervoor te bestemmen. Door het
aanleggen van looppaden moeten ook andere afmeermogelijkheden
(bijv. met behulp vanvloedpalen, ringen in de kademuur) en ten behoeve van de nutsvoorzieningen een kabel, leidinggoot met aansluitingen langs de kademuur aangebracht worden.
Voor wat betreft de vormgeving van deze plekken hebben we een
overgangsgebied karakter willen geven, die gestalte krijgt in open
constructies, samengesteld uit verschillende elementen, die qua
plaats en ruimte gevarieerd kunnen worden.
Het werk samenvattend

Bij'aanzetten tot verbetering' is het karakter van de werkzaamheden in tweeën te splitsen, namelijk:
H erst el lv erb et eing v an de b e s t aan de s itu at i e, wa ar ond er :
wallekant/kademuren,
afmeermogelijkheden
begrenzingen openbaar en privé-terrein,
reconstructie kade/wal
nutsvoorzieningen.
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Te creëren situaties, waaronder:

bergingen voor verschillende plekken,
aanleg loopsteigers,
uitbreiding gebruiksmogelijkheden waVkade.

Uitgangspunten
Een belangrijk uitgangspunt is dat verbeteringen en vernieuwingen
op een zodanige manier plaatsvinden dat deze voor meerdere gebruiksmogelijkheden geschikt worden. Bijvoorbeeld: door plaatsing
van bergingen op de stenen kaden in de binnenstad krijgt de omgeving structuur (parkeervakken worden afgewisseld met gebruiksruimten voor woonschipbewoners). Door een dergelijke'vaste' plek
is benummering en plaatsing van brievenbussen mogelijk.
Ook een belangrijk uitgangspunt was hoe de bewoners in de huidige situatie de knelpunten zelf hebben opgelost. Een inventarisatie
hiervan maakt duidelijk dat niet kanwordenvolstaan met standaardoplossingen en diversiteit dus noodzakelijk is. Bij ontwerp van verschillende onderdeleh hebben we rekening gehouden met eventuele zelfwerkzaamheden van bewoners; hiervoor bleek een grote be-

reidwilligheid.
Voor wat betreft de nieuw te creëren elementen zijn de vormen en
de materialen dusdanig van belang dat deze elementen direct geassocieerd worden met 'wonen op het water'. Handhaving van de karakteristieke elementen van de wallen en kaden heeft dan ook een
belangrijke rol gespeeld.
Conclusies
De belangrijkste conclusies, die wij uit ons onderzoek trekken, zijn:
Het ontbreken van een duidelijk beleid tenaaruien van het bestaan van ligplaatsen voor schepen.
Een verouderde en slechte staat van onderhoud met als gevolg
een laconieke houding ten opzichte van het 'netjes houden'van
de omgeving.
Het ontbreken vanvaste plekken; de wallekanten zijn naar eigen
behoefte in gebruik genomen en op de groene wallen naar eigen
goeddunken ingericht.
Over het algemeen is de huidige situatie een gegroeide. Het gebruik
is in de loop der jaren veranderd zonder dat daar door de gemeente
adequaat op is gereageerd.
De groene wallen en stenen kadenworden door de gemeente als een
deel van de openbare ruimte benaderd. Dit betekent dat ze vaak onder de technische diensten van de gemeente vallen.
Donald l^ambert stelt: "De gemeentelijke organisaties zljnvaakzo
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ingericht dat stoepranden, trottoirtegels, bomen en leidingen (wallen en kaden - Frame) onder supervisie van de technische diensten
vallen. Overwegingen in de vorm van draaicirkels van maaimachines, vaste leidingtracé's en eenvoudig onderhoud hebben vrijwel altijd gewonnen van ontwerpersstandpunten. " (Archis, 1 1-88, blz. 20)

In dit stadium voert het te ver om elk havenvak gedetailleerd in een
nieuwe situatie weer te geven.
Wel zijn principe-oplossingen voor de vijf genoemde knelpunten
aangegeven. Bovendien zijn het Winschoterdiep en het Hoendiep
uitgewerkt; de huidige staat van deze kanaalvakken is er het slechtst
aan toe.
Bij definitieve inwlli ng zalintensief overleg tussen de gemeente, het
WCG en de bewoners moeten plaatsvinden.

Frame, bureau voor architectonische vormgeving,
Jaap A. Thoenes en Rolf Bekker
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Zuiderhaven...blz.40
Verbindingskanaal
Stationsweg. . .btz.42
Zuiderpark. . .blz.43
Trompkade . . .bIz.43
Winschoterdiep
Winschoterdiep l. . .blz.45
Winschoterdiep II . . .blz. 45
Schuitendiep . . .blz. 46
Turfsingel . . .blz.47
Lopende Diep/Spilsluizen . . .blz. 48
Noorderhaven . . . blz. 49
Reitdiep
Wilhelminakade V
Hofstede de Grootkade . . . blz. 50
Wilhelminakade II . . . blz. 51

13-

14-

Hoendiep
Eendrachtskade . . .btz.53

HoendiepI...blz.53

15- HoendiepII...blz.53
16- EnergiewegI...blz.54

t7-

1819-

20-

2r-

2223-

II . . .blz. 54
Oosterhamrikkanaal
Oosterhamrikkade I. . . blz. 55
Oosterhamrikkade ll. . .blz.5l
Oosterhamrikkade III . . . blz. 56
Oosterhamrikkade IV . . . blz. 57
Boterdiep
Beijumerweg I . . .bIz. 59
Beijumerweg II . . .blz. 59
Energieweg

Zuiderhaven

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
verkaveling van de wal,
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen,
voorstellen voor het plaatsen van kleine
bergruimtes op het talud,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
parkeerplaatsen afwisselen met'NP'plekken,
plaatsing van fietsenstallingen,
plaatsing van stroomautomaten.

Door het steile talud zijn de schepen moeilijk bereikbaar. Een oplossing hiervoor kan
gevonden worden door de beschoeiing te
verbreden waardoor een looppad ontstaat.
Ook zou onderzocht moeten worden of de
westzijde niet ingericht kan worden ten behoeve van charterschepen.
De oude zeilvoot zou in dit stadsbeeld niet
misstaan.
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Verbindingskanaal (zz)
Knelpunten en mogelijke oplossingen
Gedeelte Stationsweg:
aanleg van stroomautomaten,
plaatsing van een gezamenlijke fietsenstalling en opslagruimte,

verbetering van de afmeermogelijkheden,
plaatsing van afualvoorzieningen.
Gedeelte Zuíderpark:
verkaveling van de wal,
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen,
voorstellen voor het plaatsen van kleine
bergruimten op het talud,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
aanleg van een fietsenstalling.
Gedeelte Oosterpoort:
verkaveling van de wal,
voorstellen voor het plaatsenvan kleine
bergruimten op het talud,
verbetering van de afmeermogelijkheden.
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Algemeen:
Voor een groot deel (langs de Stationsweg
en het Zfiderpark) van het Verbindingskanaal geldt een moeilijke bereikbaarheid
van de schepen. Dit wordt veroorzaakt door
het steile talud. Oplossingen zoals aangebracht bij de Trompkade kunnen hier niet
gerealiseerd worden. Daarom is gekozen
voor een technische oplossing in de vorm
van een looppad langs de schepen zodat
niet voor elke ligplaats een voorziening in
het talud gemaakt hoeft te worden.
Gedeelte Stationsweg:
Dit deel van het Verbindingskanaal is een
wijhaven; er zíjndus geenvaste ligplaatsen.
Eventuele voorzieningen dienen dan ook
van algemene aard te zijn.
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Ged.eelte Trompl<nde:

Hier kan opgemerktworden dat de situatie
goed is; er is een duidelijk overgangsgebied
van de openbare weg naar de wal.

lfl
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Winschoterdiep

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Groene wal (oz):
verkaveling van de wal,
herstel van de beschoeiing,
aanleg van een loopsteiger parallel aan
de weg,

aanleg van een fiets- annex voetpad
langs de wallekant als buffer tussen de
wal en de weg,
voorstellen voor het plaatsen van bergingen,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
'NP'-plekken langs wallekant.
Stenen kade (wz):
herstel kademuur
verbetering van de afmeermogelijkheden
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen
schetsvoorstel voor opslag- en bergin8eD'

verdeling van parkeer- en 'NP'-plaatsen
langs de kade

Opvallend is hier de diversiteit in kade- en
waltypes.
Groene wal:
Aan de oostkant valt vooral de onveilige situatie langs de groene wal op. De belangrijkste oorzaak hiervan is de minimale afstand tussen de schepen en de drukke rijweg. Er ontbreekt een buffer. Dit is op te
lossen door de aanleg van een loopsteiger
langs de wal.
Stenen kade:

De westkant kenmerkt zich door het ontbreken van enige inrichting (zoals parkeerplaatsen, openbaar groen en gebruiksruimte) en er is hier dus geen sprake van een
overgangsgebied.

Deze situatie leent zich uitstekend voor
herinrichting.
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Schuitendiep

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
herstel kademuur,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen,
schetsvoorstel voor opslag- en bergin89n'
verdeling van parkeer- en'NP'-plaatsen
langs de kade.
Daar waar ruimte is, de kade opnieuw in te
delen door parkeerplaatsen met gebruiksruimten af te wisselen. De aanleg van een
looppad langs de kade is zeeÍ aan te bevelen; de schepen worden hierdoor beter bereikbaar.
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Turfsingel

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
herstel kademuu ,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen,
schetsvoorstel voor opslag- en bergingêï1,

verdeling van parkeer- en'NP'-plaatsen
langs de kade.

Daar waar de wallekanten zijn gerestaureerd valt een opwaardering van de omgeving te zien. Op plekken waar dat niet gebeurd is, is verpaupering waar te nemen.
(De conclusie is dan ook dat door dergelijke opknapbeurten er een positieve uitstraling naar zowel de bewoners als de stad valt
waar te nemen.)
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Lopende Diep/Spilsluizen
Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
hersteVonderhoud kademuren,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen.
Spilsluizen nz:
plaatsing van bergruimten (5 stuks),
verbetering van de verlichting,
plaatsing van wilnisvoorzieningen.

Door de relatief hoge wal is de bereikbaarheid van sommige schepen slecht. Een oplossing hiervoor is het toevoegen van een
constructie die dit niveau overbrugt. Verder is het noodzakelijk een betere algemene verlichting langs de voetpaden aan te
brengen. In de openbare groenvoorzientng
is ruimte voor plaatsing van bergruimten,
bijvoorbeeld naast het elektriciteitshuisje.
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Noorderhaven
Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
herstel kademuur,
verbetering van de afmeermogelijkheden (door middel van het aanbrengen
van vloedpalen, meerpalen en ringen),
plaatsing van meerpalen ten behoeve
van 'dwars'-liggers
plaatsing van stroomautomaten,
aanleg van opslag- en afualvoorzieninggl ygot gezamenlijk gebruik,
wijziging van de verkeerssituatie voor
de Kijk in't Jatbrug.

U

De Noorderhaven is een vrijhaven; er zijn
hier geenvaste ligplaatsen. Eventuele voorzieningen dienen daarom ook van algemene aard te zijn. Verbetering van de bereikbaarheid van de schepen kan bereikt worden door de aanleg van een smal voetpad
langs de kade.
De huidige verkeerssituatie bij de stoplichten bij de Nieuwe Kijk in't Jatstraat is dat

er twee verkeersstroken voor rechtdoorgaand verkeer zijn. Voorstel is dit te wijzigen in één strook voor rechtdoorgaand en
één voor linksafslaand verkeer. Hierdoor
wordt voorkomen dat bestuurders van auto's het tegenelkaar opnemen wat de acceleratie betreft; dat veroorzaakt overlast.
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Reitdiep
Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
verkaveling van de wal,
herstel van de beschoeiing,
voorstellen voor het plaatsen van ber.
gingen,
bereikbaarheid van de schepen te verbeteren, eventueel te combineren met
terras,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
dukdalfen bij de H. Colleniusbrug verhogen,
mraaipaal in de kop van het Balkengat
plaatsen.
Gedeelte Hofstede de Grootkade (zz):
aanlegvan een buffer tussen wal en weg
in de vorm van een tegel- of schelpenpad,
te voorzien van verkeersdrempels,
'NP'-plekken langs wallekant,
plaatsing van meerdere afualbakken.
Gedeelte Wilhelminakade (wz) :
fietspad tussen de Plantsoen- enH. Colleniusbrug vervangen door een voetpad; tussen voetpad en rijweg een fietspad.
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asfaltering van de rijweg en te voorzien
van verkeersdrempels,
aanleg van fietspaden langs beide zijden
van de rijweg tussen de H. Collenius- en
de spoorbrug zonder de wal aan te tasten.
Stailhouderslaan

'*c

Verkaveling en richtlijnen met betrekking
tot de inrichting zijn gewenst, omdat een relatief groot deel van de wal voor particuliere doeleinden gebruikt wordt. Mogelijkheden voor inrichting zijn hier groter en minder afhankelijk van de omgeving.
Richtlijnen met betrekking tot bebouwing
dienen vastgesteld te worden (afmetingen,
materiaalgebruik en constructie). Verder
dient de overgang tussen openbaar en gebruiksterrein verbeterd te worden in de
vorm van een voetpad.

\
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Hoendiep
Eendrachtskade
Hoendiep I
Hoendiep II
Energieweg I
Energieweg II

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Groene wal (nz):
verkaveling van de wal,
herstel van de beschoeiing,
aanleg van een loopsteiger parallel aan
de weg,
aanleg van een fietspad annex voetpad
langs de wallekant als buffer naar de rijweg, eventueel de rijweg verplaatsen,
voorstellen voor het plaatsen van berg-

ruimten,
asfaltering van de oversteekplaats.
Stenen kade (zz):
herstel kademuur,
verbetering van de afmeermogelijkheden,

verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen,
schetsvoorstel voor opslag- en bergingen'
verdeling van de parkeer- en'NP'-plekken,
'NP'-plekken langs de wallekant,
plaatsing van bloembakken.
Stenen kade:

Er is hier voldoende ruimte aanwezig om
voorzieningen op de kaden aan te brengen.
De kade dient zodanig heringericht te worden dat er ruimte ontstaat voor zowel een
looppad als voor bergruimten.
Groene wal:
De huidige situatie is hier slecht en onveilig. De belangrijkste oorzaak hiervan is de
minimale afstand tussen de rijweg en de
woonschepen. Er ontbreekt eenbuffer. Dit
is op te lossen door de aanleg van een loopsteiger langs de wal. Hier kunnen tevens
bergingen bij geplaatst worden.
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Gedeelte Energieweg:

Het gedeelte bij de suikerfabriek is slecht.
Voorzieningen die op een dergelijke plek
noodzakelijk zijn, zoals algemene verlichting, bestrating en afmeermogelijkheden,
ontbreken geheel. Alleen gas, electra en
water zijn hier aanwezig.

vloeivelden suikerfabriek

Het overige deel langs de Energieweg biedt
weinig mogelijkheden voor extra voorzieningen. Dit is voornamelijk te wijten aan de
smalle groenstrook die geen ruimte biedt
aan bergingen. Het afmeren en de bereikbaarheid van de schepen kunnen wel verbeterd worden.
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Oosterhamrikkanaal
Oosterhamrikkade
Oosterhamrikkade
Oosterhamrikkade
Oosterhamrikkade

I
II

III
IV

Knelpunten en mogelijke oplossingen
Stenen kade (zz):

herstel kademuren,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
verbetering van de bereikbaarheid van
de schepen,
schetsvoorstel voor opslag- en bergingen,

verdeling van parkeer- en'NP'-plaatsen
langs de kade.
Groene wal (zz):
verkaveling van de wal,
herstel van de beschoeiing,
verbetering van de afmeermogelijkheden,
voorstellen voor het plaatsen van bergingen,
verkaveling van een strook groen voor
woonschipbewoners van het Universiteitsterrein,
aanleg van een fiets- en voetpad en van
parkeerplaatsen langs Universiteitsterrein (bereikbaarheid).

Universiteitsterrein (Bodenterrein)

De wal tussen de Oliemulders- en de Zaagmuldersbrug wordt voor een deel geherstructureerd. Het is aan te bevelen dit voor
de gehele Oosterhamrikkade te doen: een
groenstrook als buffer tussen de overwe-

gend industriële bebouwing en de woonfunctie op het water. Bij de herinrichting
dient wel rekening gehouden te worden
met de ruimte voor plaatsing van bergingen.
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Boterdiep
Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
verkaveling van de wal,
herstel van de beschoeiing,
verbetering van de afmeermogelijkheden (Beyumerweg),
aanleg van een buffer tussen wal en weg
in de vorm van een voet- en fietspad,
verbreding van het tegelpad langs het
laatste stuk van het Boterdiep (bereikbaarheid),
voorstellen voor het plaatsen van bergingen,
uitbreiding van parkeerplaats aan het
begin van het tegelpad,
verbetering verlichting langs het tegelpad.

Voor het gedeelte langs de Beyumerweg
geldt grotendeels hetzelfde als voor Hofstede de GrootkadeAililhelminakade, zoals de aanleg van een voet- en fietspad afgewisseld met'langs'-parkeerplaatsen ten
behoeve van de bewoners. Het laatste deel
van het Boterdiep langs het voetpad is onbereikbaar voor een ambulance of brandweerauto. Het tegelpad dient hiervoor verbreed te worden.
De bestaande parkeerplaats aan het begin
van dit tegelpad is aan uitbreiding en verbetering toe.
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Boterdiep
Knelpunten en mogelijke oplossingen
Algemeen:
verkaveling van de wal,
herstel van de beschoeiing,
verbetering van de afmeermogelijkhe.
den (Beyumerweg),
aanleg van een buffer tussen wal en weg
in de vorm van een voet- en'fietspad,
verbreding van het tegelpad langs het
laatste stuk van het Boterdiep (bereikbaarheid),
voorstellen voor het plaatsen van bergingen,
uitbreiding van parkeerplaats aan het
begin van het tegelpad,
verbetering verlichting langs het tegelpad.

Voor het gedeelte langs de Beyumerweg
geldt grotendeels hetzelfde als voor Hofstede de GrootkadeAMilhelminakade, zoals de aanleg van eenvoet- en fietspad afgewisseld met'langs'-parkeerplaatsen ten
behoeve van de bewoners. Het laatste deel
van het Boterdiep langs het voetpad is onbereikbaar voor een ambulance of brandweerauto. Het tegelpad dient hiervoor verbreed te worden.
De bestaande parkeerplaats aan het begin
van dit tegelpad is aan uitbreiding en verbetering toe.

Blokkendoos

Uit

deze grafische tekening zijn de verschillende gebruikte vormenvan de inrichtingselementen af. te lezery zoals wanden, schermen en dakjes.
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Inrichting kade
Inrichtingselement

I

Aanzicht vanaf het water

Aanzichtvanaf de weg

Zijaonzicht
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Inrichtingselement

II

:=227
Percpectief

De inichtings elernent en :
D eze elementen zijn voor gemeenschappelijk gebruik en bedoeld voor stalling van de
fiets, kleine opslag, afualvoorzieningen.
Ook kunnen hier de centrale kast voor de

nutsvoorzieningen

in ondergebracht wor-

den.

Voor de plaatsing van deze inrichtingselementen zullen enkele parkeerplaatsen aan
hun bestemming onttrokken moeten worden.

Voor de kanaalvakken: Winschoterdiep (I
wz er II wz) Schuitendiep, Turfsingel, I-opende Diep, Spilsluizen, Noorderhaven en
het Hoendiep (Eendrachtskade).

Vogelvlucht
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Berging

doorsnede

àjaanncht

plattegrond

doorsnede

achter/voor
Een segment is 2.10 hoog 1.30 m diep en 1.60 breed.
(In de tekening komen 4 seqmenten voor.)

Berying:
Deze berging is dicht in tegenstelling tot de
inrichtingselementen en bedoeld voor gemeenschappelijke gebruik voor opslag,
stalling fiets, enz.
Deze berging is qua afmeting variabel toe

te passen. (De getekende berging bestaat
uit 4 delen.) Ook kan plaatsing alleen geschieden als daar op de kade ruimtevoor is.
In principe bedoeld voor de kanaalvakken:
Winschoterdiep (I en II wz), Oosterhamrikkanaal (Oosterhamrikkade II, III en IV),

Bereikbaarheid boten
Kade

> 2 meter

Kanaalvak:

Lopende Diep,
Spilsluizen

Kade

< 2 meter

Kanaalvak:

Lopende Diep,
Spilsluizen

Kade

> L meter

Kanaalvak:
Schuitendiep,
Turfsingel en

Hoendiep
(Eendrachtskade)

vooraanzicht

njaanzicht
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Constructie

Trap metvlonder:
Bij deze oplossingen is gebruik gemaakt
van een stalen trap met vlonder die parallel
loopt aan de kade.
De constructie is geheel van staal.
Door te kiezen voor een dergelijke oplossing wordt voorkomen dat drijvend vuil zich
ophoopt tussen de wal en het schip; de boot
blijft vrij van de kade liggen.
Hiermee ontstaat ook direct een duidelijke
entree, alleen behorend bij dàt schip.
Inverband met opwiezenis voor een stalen
vlonder gekozen.

Perspectief

68

Inrichting wal en bereikbaarheid
Berging en loopsteiger

Penpectief

Plattegrond

Berying en loopsteiger:
Hierbij is een loopsteiger langs de gehele
wal gelegd en een overgangsgebied gecreëerd waar bergingen op geplaatst zijn.

Deze oplossing geeft een duidelijk privékarakter aan de entree's van de schepen.
Ook is door de aanwezigheidvan een overgangsgebied een veilige situatie ontstaan;
de schepen liggen nuecht van de rijweg af.
Voor de kanaalvakken: Winschoterdiep (I
en II oz) en Hoendiep (Hoendiep I).
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Berging en terras
Berying en tenas:
Ook hier is sprake van een entreevorming
met eenprivé-karakter. Door de bergingen
parallel aan de rijweg te plaatsen ontstaat
een ietwat besloten terras.
Op de beschoeiing is een verhoogde constructie geplaatst waarop het terras rust.
Voor de kanaalvakken: Zuiderhaven (Praediniussingel), Winschoterdiep (wz ged.),
Reitdiep, Hoendiep (Energieweg I en II),
Oosferhamrikkanaal (I, il, III ged. en IV),
Boterdiep (Beijumerwegl oz, II oz).

Zijaanzicht

Aanzicht vanaf water

Plattegrond

Bereikbaarheid

Verbreding van de beschoeiing t.b.v. een
looppad. Kanaalvak : Zuiderhav

erL zz.

7t

Bij deze oplossing wordt de bereikbaarheid
van de boten vergroot en een overgangsgebidd gecreëerd; eenlooppad langs de gehele kade met diverse trappen.
Met traditionele middelen zoals toegepast
bij de Trompkade kan hier niet gewerkt
worden, omdat het talud hiervoor te steil is.
De nutsvoorzieningen zijn onder het looppad aangebracht.

Penpectief Vefrindingskanaal ( Zuideryark)
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Uitgewerkte kanaalvakken

,

i

Het Winschoterdiep en het Hoendiep zijn,
zoals eerder opgemerkt, er het slechts aan
toe1'zij komen het eerst voor verbetering in
aanmerking.
Er is gekozenvoor een loopsteiger als overgang van openbaar gebied naar een terrein
met een wat besloten karakter.
De steiger is van de openbare weg bereikbaar door middel van loopplanken die gemarkeerd worden door bergingen.
I-angs de weg wordt tevens een stoep gelegd.

il
Winschoterdiep

I-angs de wal van het Winschoterdiep wz is
een beschoeiing gedacht met per schip een
berging en een terras.

Aanzicht Winschoterdiep oz
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Hoendiep (langs het Hoendiep, 'groen')

woonwagenterrein
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Centralisatie nutsvoorzieningen
Een langs de kade te leggen kabelgoot,
waarin de voorzieningen voor elektriciteit,
gas, telefoon en CAI ondergebracht worden.

7S

Financiële indicatie

Voor de stenen kaden is als voorbeeld genomen het Schuitendiep.
Het betreft hier de kosten voor het centraal onderbrengen van de
nutsvoorzieningen.
De kosten voor herstel en verbetering van de twee uitgewerkte
('groene') kanaalvakken, te weten: het Winschoterdiep en het Hoendiep, zijn hierin opgenomen; deze kanaalvakken komen het eerst
voor aanpak in aanmerking.
Onderstaande prijzen (excl. b.t.w.) geven een indicatie voor de herinrichting van de wallekanten, gebaseerd op de plannen zoals voorheen omschreven.
De stenen kaden
Centralisatie elekticiteitsvoorziening Schuitendiep:
Een centrale kast per kanaalzijde met
kabel langs de kademuur via een kabelgoot
en per schip een
Kosten Schuitendiep totaal: f
lndezekabelgoot kan ook de eidingenvan
gas, water, telefoon en CAI ondergebracht

een

aansluiting.
77.760,-

boot een berging.
Kosten voor het Winschoterdiep oz en het
Hoendiep: / 1.145.000,Gordíngsconstructie voor alle groene wallen:
Deze bestaat uit een beschoeiing met een

verhoogde palenconstructie waarop per
schip een vlonder en berging.
Kosten totaal: / 2.685.000,-

worden.

Oveige terreininichting:
Aanleg tegelvoetpaden (alle groene walDe groene wallen
len), kleine parkeerplaats (Hoendiep: ged.
Energieweg) en uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen (t.p.u. Boterdiep) voor de
Lo op st eig erc o ns tru ctí e :
Dezeconstructiebestaatuiteenstandaard- woonschipbewoners:
beschoeiing,hardhoutenloopsteigerenper Totaal: I 209.000,-n.b.

Enkele prijzenwaren ten tijde van het drukkenvan deze uitgave nog

niet'binnen'.
In dit stadium zou het te ver voeren een totale indicatie te geven;
veel overlegzalnog moeten plaatwinden, keuzes gemaakt worden
om tot invulling van de werkzaamheden te komen en elk kanaalvak
kent zijn specifieke problemen, waardoor de diversiteit groot is.

Conclusies en aanbevelingen

Gemeentelij k woonschepenbeleid van Groningen, afgezet tegen dat
van de rest van het land:

Groningen loopt voorop. Het gehanteerde systeem van vaste ligplaatsen, wijhaven en wachtlijst zou als voorbeeld voor andere gemeenten kunnen dienen. Dit komt mede door de erkenning van de
bewonersorganisatie: het Woonschepencomitee Groningen. Toch
bestaat er nog een achterstand als het 'wonen op het water'vergelekenwordt met het'wonen op de wal'.
Een achterstand die vooral naar voren komt in:
de toekenning van de particuliere woonschip/woningverbetedng,
de toekenning van gemeentegarantie voor woonschepen ter verkrijging van een hypotheek,
de opname van ligllaatsen voor woonschepen in bestemmingsplannen,
de inpassing en inrichting van de woonomgeving.
Dit onderzoek kan een aanmoediging zijn om de achterstand op deze
punten door Groningen in te gaan halen. Een voorwaarde is echter
wel dat de gemeente met het Woonschepen Comitee Groningen
nieuwe regels vorm gaat geven.
We lopen voorop, dus ontwikkelen iets nieuws. Een zorgvuldige inspraakprocedure en bewonersparticipatie bij de uitvoering van de
plannen zal een eerste vereiste zijn.
Regelgeving yan het walgebruik door woonschepenbewoners

Daar waar de groene wal in gebruik wordt gegeven, dient een huurovereenkomst met de gemeente afgesloten te worden; een huurovereenkomst geeft de meeste juridische zekerheden. Deze overeenkomst dient gekoppeld te worden aan de ontheffing. Een vergoeding met een symbolisch karakt eÍ zotr op zijn plaats zijn: de gemeente bespaart op het onderhoud. Hierbij blijft zij wel verant-woordelijk voor het onderhoud van de beschoeiing.
In deze huurovereenkomst dient dan ook het volgende worden opgenomen:
onderhoudsplicht van de bewoners de wal betreffende,
onderhoudsplicht van de gemeente de beschoeiing betreffende,
regelingen voor opslag,
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regelingen voor tuingebruik,
regelingen voor omheining,
recht op de bouw van een schuur volgens op te stellen richtlijnen
met betrekking tot afmeting, fundering, materialen en situering,
overdrachtsbepalingert voor bij beëindiging van de huurovereenkomst.
Tevens dient het walgebruik middels opgenomen regelingen in de
Algemene Politieverordening gelegaliseerd te worden.
Daar waar de kade niet in gebruikwordt gegeven (bijv. in de binnenstad) zal geen sprake zijnvan een extra huurovereenkomst.

Voorstellen voor de inrichting van de kanaalvakken

Er wordt gepleit voor het doorzettenvan de lijnen die Frame uitgewerkt heeft om per kanaalvak tot de aangegeven herinrichtingen te
komen. Geziet de verschillende karakters van de kanaalvakken is
de conclusie, dat bij de uitvoering van de plannen een projectmatige aanpak nodig is.
Opstelling van een integraal bestemmingsplan voor de kanaalvakken met ligplaatsen voor woonschepen is aan te bevelen. Hierin kunnen duidelijk de bestemmingen 'ligplaatsen' en 'walgebruik woonschepenbewoners' worden aangegeven.
Samenstelling van een team, bestaande uit bewoners, gemeente en
het Woonschepen Comitee Groningen, zal nodig zijn om het een en
ander in goede banen te leiden (in te stellen bouwteams naar voorbeeld van de bouwteams bij de particuliere woningverbetering, waar
bij de uiwoering van een grote samenwerking en inbreng van bewoners sprake is.)
Het ligt voor de hand met die kanaalvakken te beginnen waarvan de
woonomgeving er het slechtst aan toe zijn. Dit zijn het Winschoterdiep oz, het Hoendiep en de Eendrachtskade.

Financiële middelen

Voor de uitvoeringvan de plannen zullen nieuwe financiële middelen gevonden moeten worden. Naast het Stadsvernieuwingsfonds
biedt het Gemeentefonds mogelijkheden. (De jaarlijkse bijdrage van
het Rijk bedraagt immers Í 3.000,- per woonschip.)
De financiële middelenzijnbeperkt; er isvoor de komende twee jaar
door de gemeente voor de aanpak van de woonomgevingsplannen
4 ton uitgetrokken, afkomstig uit het Stadsvernieuwingsfonds.
Dit houdt in dat slechts enkele kanaalvakken per jaar aangepakt kunnenworden. Door anderepolitieke keuzes te makenbij deverdeling
van de fondsgelden, kan het werk sneller geklaard worden.
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Tot slot

Vanuit Den Haag ziethet eÍ naaÍ uit dat een nieuw woonschepenbeleid ontrvikkeld wordt. Groningen kan hierin, samen met de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, een voortrekkersrol gaan
vervullen.
Andre Hoornstr4
Organisatiebureau Nova Cura

Walgebruik vaste ligplaatsen
Bron: Woonschepenkrant, decemb er 1987

Bij de meeste vaste ligplaatsenwordt op één of andere wijze wel gebruik gemaakt van de wal. Sommige mensen hebben een tuin aangelegd of een schuurtje geplaatst. In het verleden heeft dit wel eens
tot problemen geleid, omdat de gemeente dit bestempeld als "illegaal walgebruik". Het Woonschepencomitee heeft er voor geijverd
dat dit walgebruik op den duur wordt gelegaliseerd.
In andere woonwijken in de stad worden bijvoorbeeld groenstroken
in beheer gegeven aan de bewoners van huizen. Hiervoor zijn regels
vastgesteld in zogenaamde'Woonomgevingsplannen', daarbij zijn
de kanaalvakken, hoewel ze bij eenwijk horen, nooit betrokken. Het
is de bedoeling van de gemeente om nu ook van deze woonomgevingsplannen te gaan opstellen voor de kanaalvakken waar woonschepen liggen. Hierbij zullen de scheepsbewoners betrokken worden.
Onderstaande bijdrage werd geschreven door de heer Ger Roosjen,
namens de gemeente, afdeling Plantsoenen. (redactie)

Beichtvan

de gemeente,

afdeling Plantsoenen

Aandacht voor de groene oevers
Binnen de gemeentezijneen aantal kanaalvakken aaÍgewezen als officiële ligplaatsen
voor \ryoonschepen. De groene oevers, die
de begrenzing vormen van een aantal van
deze kanaalvakken, zijn de afgelop en j aren
voor een groot deel min of meer spontaan
ingericht door scheepsbewoners. Op dit
moment is er op tal van oevers dan ook een
nogal gevarieerd beeld van tuintjes, ruigtes,
schuurtjes, materiaalopslag, enz. Voor een
deel is dit best leuk, echter in een aantal gevallen doen zich ook problemen voor.
Bestaande mooie bomen komen soms in
het gedrang, buurtbewoners klagen soms
over het veranderende uitzicht of over een
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'spontane' werkplaats. Eén van de ooÍzaken die hierin meespeelt is de gemeente
zelf, die tot op heden weinig aandacht heeft
gegeven aan zowel de inrichting als het onderhoud van deze oevers. Hierin willen we
verandering, verbetering brengen. Daarom
is, in eerste instantie in overleg met het

Woonschepencomitee, een inventarisatie
gemaaktvan de oevers. Het ligt nu in de bedoeling om te komen tot een soort inrichtingsplanvoor die oevers. Hierin zullen een
aantal concrete maatregelen worden voorgesteld ter verbetering van de woomomgeving (groenaanleg, groenonderhoud, herstel beschoeiing, aanleg van een eventueel
ontbrekend voetpad). Ook is het de bedoeling om samen een aantal spelregels af te
spreken. Bijvoorbeeld waar je wel en waar
je niet kunt tuinieren, de maximale afme-

tingen en de plaats van de schuurtjes. Rekening wordt gehouden met de gegroei-de
situatie. In een aantal gevallen zullen er
echter wel aanpassingen moeten plaatsvinden. Tezijnertijd, als de plannen iets meer
concreet zijn, zal één en ander uitvoerig
met alle scheepsbewoners worden besproken.

Ger Roosjen

Kanttekeningen
Positief is natuurlijk dat het walgebruik eindelijk mag. Dat hieraan
regels verbondenworden lijkt ons logisch. Voorwaarde is wel dat de
gemeente genoeg rekening houdt met wat wij willen als woonschipbewoners. Dat bestaande situaties niet gesloopt behoeven te worden. In het verleden is het Hoendiep al eens aangepakt. Boompjes
en tuintjes vernield, tegelpaadjes en hekwerken verwijderd. Ondanks excuses van de dienst Openbare Werken zijn de spullen nooit
terugbezorgd.ZuJke dingen mogen natuurlijk nooit weer gebeuren.
Voor de binnenstad moet een speciale regeling getroffen worden om
de bereikbaarheid van de woonschepen te verbeteren. Ook aan stallingsmogelijkheden voor fietsen moet gedacht worden.
Verder is belangrijk dat bij kanaalvakken zoals Winschoterdiep en
Hoendiep, waar, om echt tot verbetering te komen, de weg verplaatst
moet worden. De gemeente zal hiervoor geld op tafel moeten willen leggen, anders hebben overleg en inspraak geen zin. (redactie)
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Uitnodiging

Aan de woonschipbewoners
in de stad Groningen,

Het gemeentebestuur is bezig nieuwe regels te maken omtrent de
woonomgeving van de woonschipbewoners. Het Woonschepen Comitee Groningen heeft om inspraak gevraagd: wij als bewoners zijn
immers de direct betrokken!
De gemeente heeft subsidiegeld beschikbaar gesteld om een onderzoekte doen naar de wensen van de woonschipbewoners.
Waar gaat het om?
Walgebruilc

Tuintjes, schuurtjes, opslagruimtes, parkeergelegenheid, beschoeiingen, meerpalen, afhouders, steigers, benummering, aansluitmogelijkheden op waterleiding, aardgas, elektriciteit, telefoon, kabel, de
bereikbaarheid van de schepen.
Kortom: de kwaliteit van de woonomgeving.
Inspraakavonden
Om nu te weten te komen wat de woonschipbewoners willen, organiseert het WCG per kanaalvak inspraakavonden, De hier naar voren gekomen wensen en eisen worden ons verzameld en uitgewerkt.
In het najaar komt er een avond om jullie de resultaten te laten zien.
Daarna wordt het hele plan aan de gemeente aangeboden.
Welke kanaalvakken?

Het betreft de kanaalvakken die door de gemeentezljnaaÍgewezen
voor woonschepen:
Boterdiep, Oosterhamrikkanaal, Turfsingel, Schuitendiep, Spilsluizen, Lopende Diep, Noorderhaven, Verbindingskanaal, Oude Winschoterdiep, Eendrachtskade-Hoendiep, Reitdiep.
$?

Hierbij willen

we

jullie uitnodigen om je wensen en eisen ten

aan-

zien van je woonomgeving kenbaar te maken.
De vergadering voor de woonschipbewoners van het kanaalvak . .

isop...inzaal ...

Voor inlichtingen: André Hoornstra, 050 -

14 26 34.

.

Algemene inleiding
voor de vergaderingen
van de eerste inspraakronde

Naar voren is gebracht dat de gemeente bezigis nieuwe regels te ontwerpen ten aanzien van het walgebruik door woonschipbewoners.
Als aanleiding gaf de gemeente twee gevallen van illegaal gebouwde schuurtjes waarover klachten van walbewoners ingediend waren.
Omdat deze schuurtjes tientallen jaren gedoogd zijn, was het voor
de gemeente onmogelijk een paar incidentele gevallen te verbieden
zonder in het algemeen de regels aan te passen. Daarbij liep men al
langer te denken aan regeling van het walgebruik om wildgroei te
voorkomen door de Algemene Politieverordening te herzien.
Het Woonschepen Comitee Groningen heeft hierop om inspraak gewaagd en de gemeente heeft aan dit verzoek voldaan door middel
van toekenning van een subsidie uit de Woonconsumentenpot.
Uitl e g inspra.alqro c e dure :
Per kanaalvak worden er inspraakavonden georganiseerd, waar de
eisen en wensen van de woonschipbewoners worden geïnventariseerd. Hiervan worden verslagen gemaakt, waaruit opdrachten worden geformuleerd voor architecten en technische tekenaars.
Dezeuitrverkingsplannenworden nog een keer aan de bewoners gepresenteerd voor op- en aanmerkingen. Daarna wordt een boekje
als eindverslag gedruktvoor de bewoners en de politiek. De opzet is
een kwalitatief gelijkwaardig plan van de woonschipbewoners naast
de plannen van de gemeente.
De gehele inspraakprocedure moet in december 1988 voltooid zijn.
De realisatie is verder aftrankelijk van de onderhandelingerl die het
Woonschepen Comitee Groningen en de gemeente aan de hand van
de plannen zullen voeren. Verder moet de gemeente natuurlijk de
financiële verantwoordelijkheid voor haar woonschipbewoners willen nemen.

Verslagen eerste inspraakronde

Reitdiep
Wilhelminakade, Hofstede de Grootkade
11

apil

1988

in Zaal West-End,

tenzelf nagekekenworden - zijn op sommige plekken verstopt hetgeen een grote
moddertroep geeft.
Wal en talud in eigen beheer

Fiesestraatweg 41

Algemene inleiding
Beschoeiing/baggeren

Men is niet tevreden over de vorig jaar uitgevoerde nood.uitdiep-operatie. Sommige
schepenliggen alweer aan de grond bij laag
water. Er wordt geconstateerd dat het verval soms meer dan driekwart meter is.
Er moet spoedig een grondige algemene
baggerbeurt komenwaarbij het hele kanaal
wordt uitgediept.
De beschoeiing is op vele plaatsen verdwenen, waardoor het talud langzaam in het
Reitdiep verdwijnt. Zonder reparatie van
de beschoeiing is het bijna zinloos om te
baggeren.
Men pleit dan ook voor een nieuwe hardhouten beschoeiing en is van mening dat de
beschoeiing onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. (Sommigen
hebben provisorisch de beschoeiing hersteld met tijdelijke materialen wat geen
echte oplossing genoemd kan worden.)
De gaten in de wal en het talud zullen opgevuld moeten worden. Bij een goede beschoeiing zalde overlastvan muskus-en andere ratten afnemen.
De afvoer van de afwateringsputten zit in
sommige gevallen achter de beschoeiing in
plaats van er doorheen. Afvoerputten moe-

Eerst wordt er een uitleg gegeven over de
richtlijnen die de gemeente heeft aangegeven.
De voornaamste richtlijn is: de groene wal
uitgeven voor tuingebruik en beperkte opslag (o.a. legalisatie van kleine schuurtjes),
onderhoud van de wal (maaien, enz.) voor
rekening van de bewoners. Hierdoor kan de

gemeente bezuinigen op het onderhoud
van de wal; voor de gemeente een aangename bijkomstigheid.
Waarschuwing voor breuk van de leidingen
die in de wal liggen bij het in de grond slaan
van paaltjes en hekjes. Kabelbreuk levert
soms levensgevaar op (elektriciteit) en de
kosten worden bij herstel op de bewoners
verhaald. Beter is het van tevoren het Kabel- & Iridinginformatiecentrum te bellen
(tel. 13 50 00) om na te gaanwaar de leidingen liggen.
De gemeente denkt alles in éénvergunning
te regelen tegen legeskosten.
Opmerkingen f w ens en b ew oners :
Er moet goed op papier komen te staan
wat wel en niet mag.
Tuinen moeten aansluiten met recht tot
afperking door middel van hekjes enlof
heggetjes. Breedtes en dieptes van de
tuinen goed omschrijven. Tuinen aansluitend aanleggen.
Recht omvreemden uit je tuin te sturen.
Veel klachten over vervelende sportvissers.

J

Daar waar mogelijk eigen parkeerplaatsen maken.
Men wijst een regeling via vergunning en
legesbetaling af en men stelt voor om de af
te spreken regels in de ontheffing van de
ligplaats op te nemen.
Geen betaling, we helpen de gemeente bezuinigen op het onderhoud wat ons extra
werk oplevert en we hebben al een lange
tijd te lijden onder het achterstallig onderhoud van de oevers dat de gemeente jarenlang niet heeft uitgevoerd. Bovendien is de
laatste jaren het Havengeld aanzienlijkverhoogd.

Schuurtjes

Het recht om schuurtjes te mogen bouwen
moet omschreven worden.
Men denkt zelf ook aan schuurtjes voor
fietsen en beperkte opslag. De maximale
grootte: 16 m2,sta-hoogte : 2.20 m. Dit laatste kan als de schuurtjes wat lager in de wal
geplaatst worden zo datomwonende walbewoners niet in hun uitzicht belemmerd worden. Er wordt gewaagd om schuurtjes te
mogen funderen en van steen op te metselen. Nu zijn vaak tijdelijke materialen gebruikt, omdat het nog onzeker is, of de
schuurtjes wel mogen blijven staan. Het ge-

bruik van tijdelijke materialen werkt verkrotting in de hand.
Overleg met de gemeente over technische
voorschriften is dan ook wenselijk.
Steigers

Er is behoefte aan steigers als terras en
loopplank. Men is in principe voor zelfbouw en men vindt het ook logisch dat ze
demontabel geconstrueerd worden. De gemeente moet immers voor het onderhoud
van de beschoeiing werkzaamheden kunnenverrichten. Overleg over de technische
uinverking en regelingen met de gemeente
hieromtrent wederom wenselijk.

Verkeerssituatie

Whelminakndz:
Woonschipbewoners aan de Wilhelminakade klagen over de kinderkopjes. Vooral
bij zwaar verkeer ligt het hele schip te trillen, men pleit voor asfaltering van de weg
(Wilhelminakade tussen Plantsoenbrug en
Herman Colleniusbrug). Bestaand fietspad
langs de wallekant: daarvan een voetpad te
maken, daarnaast eennieuwfietspad
- geasfalteerde weg - fietspad - voetpad.
Dit mee te nemen bij aanstaande bouw en
planning nieuwbouw Wilhelminakade.
Momenteel ontbreken er enige lantaarnpalen. Dit vergroot 's avonds en 's n4chts
het onveilige gevoel, vooral als je weet dat
tippelaarsters uit de binnenstad hier in het
donker hun klanten bedienen;meer straatlantaarns dus.
Wilhelminakade tussen Herman Colleniusbrug en Spoorbrug:
Geenbehoefte aan eenvoetpad of fietspad.
Wel is de wens asfalt in plaats van kinderkopjes.
Hofstede de Grootkade:
Pleidooi voor verkeersdrempels in verband

met te snel rijdend verkeer. Bereikbaarheid woonschepen verbeteren door herindeling van de parkeerplaatsen, waarbij voldoende ruimte per schip vanaf de loopplank wordt vrijgelaten (2 meter). N(iet)
P(arkeren)-kruis op de weg schilderen. Nu
kan er bij ziekte of brand geen ambulance
of brandweer tussen de geparkeerde auto's door. Veel geparkeerde auto's hebben
veel klein zwerfiruil: dus meer prullebakken.

Aanleg langs de stoeprand van een paadje
van2 à 3 stoeptegels breed of een schelpenpaadje.

Bereidheid onder bewoners voor de aanleg
van zo'n schelpenpaadje indien de gemeente het schelpengrit levert. (Enkelenwerken
zelf bij de Plantsoenendienst.)
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Meerpalen

de Wilhelminakade tussen de Plantsoenbrug en de Herman Colleniusbrug is ge-

Klachten over meerpalen die te ver van de
schepen af staan. Bij de uitgifte van ligplaatsen is hier woeger geen rekening mee gehouden. Het voorstel is dan ook 3 stuks
meerpalen per ligplaats aan te leggen.
Een oplossing is dan ook hier en daar extra
palen te slaan in overleg met de bewoners.
Ditvalt onder deverantwoordingvan de gemeente.

wenst.

AÍhouders

De schepen liggen tegen afhouders die uit
de wal steken. Door de scheepvaart en verval moeten deze aÍhouders regelmatig verlegd of vernieuwd worden. Dit geeft beschadigingen aan de wal. Pleidooi voor palen voor en achter aan het schip, waar het
schip tegenaan komt te liggen. Vooral bij
schepen die voor de bruggen liggen en waar
de scheepvaart op afgestopt en afgemeerd
wordt. Voordelen: de schepen liggen beter
vast, scheepvaart kan beter afmeren en
geen beschadiging van het talud.

Draaigat Balkengat
Bewoners vragen om dukdalfen op de punt

bij Centurion als bevestigingspunt, aan te
brengen voor de vrachtschepen, die daar
draaien. Nu gebeuren regelmatig kleine
aanvaringen met kerende beroepsschepen
en liggende woonschepen.
In het verleden stond hier ook een paal.

Zinkers

Bij sommige zinkers is de aanduiding verdwenen. Of dit hersteld kan worden.

Elektriciteit spalerVtelefoonpalen/
gasdoorvoeren

Herverdeling van elektriciteitspalen langs

Het Elektriciteitsbedrijf heeft bij plaatsing
van de palen geen rekening gehouden met
gelegaliseerde ligplaatsen zodat het voorkomt dat men meer dan 50 meter van zijn
stroompaal verwijderd is. Hetzelfde geldt
voor sommige telefoonpaaltjes.
Sommige mensen hebben nog een tijdelijke gasdoorvoer aan hun schip; de definitieve is ondanks beloftes van het Gasbedrijf
nog steeds niet geleverd zijn. Het betreft de
flens waarmee de gasslang aan het schip bevestigd is.
Openbare bankjes
Deze verwijderen in verband met overlast
van dronken zwervers en zwerfvuil.

Officiële bomen
Onderhoud hiervan is voor rekening van de
gemeente.
De schade door de ijzel - vorig jaar maart
- is nog steeds niet hersteld.

NoorderhaYen
Verbindingskanaal
Stationsweg

Oosterhaven
Eemskanaal
13
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Algemene inleiding

Status kanaalvakken

Er wordt gesproken over de status van de
Noorderhaven als wijhaven, van het Verbindingskanaal Stationsweg als overloop
voor de Noorderhaven, en van andere kanaalvakken, die niet zijn aangewezen voor
woonschepen.
Noorderhqven:
Dit kanaalvak wordt nu door de gemeente
officiëel als vrijhaven gezien. Regels over
wanneer deze haven vol is worden nu samen met het Woonschepen Comitee Groningen ontwikkeld.
Uitgangspunt voor het bepalen van de capaciteit van de Noorderhaven is eenpermanent openvaargeulvan 10 meterbreed. Dit
om de doorgaande vaart van waterboot,
rondvaartboot en eigen vaart te garanderen.
De bewoners kunnen zich hierin vinden.
Verbindingskanaal St ati onsw e g :
Deze krijgt van gemeentewege niet de status vanwijhaven, omdat hier meerdere belangen meespelen zoals de beroepsvaart en
de recreatievaart. In de praktijk kun je nu
sprekenvan een overloop voor als de Noorderhaven vol ligt.
De bewoners pleiten toch voor de officiële
status van wijhaven aangezien hierin hun
rechten als varende woonschepen vastgelegd kunnen worden.

Oveige kanaalvakken:
In het derde alternatief - de dwanghaven,
het Oude Winschoterdiep bij 'De Gideon'
- wil men alleen maar gaan liggen als de
gemeente de status hiervan wil veranderen
van dwanghaven in wachthaven in een Algemene Politieverordening: "Je gaat niet
op een plek liggen waar de gemeente het
recht heeft je schip te slopen."
Voor wat betreft de woonschepen die nu in
de kanaalvakken die niet voor woonschepenbestemd zijn liggen, daarvanworden de
bewoners nu aangeraden toch naar de toegestane kanaalvakken te gaan; in dit geval
dus het Verbindingskanaal Stationsweg en
de Noorderhaven.
Oosterhaven:

Pleidooi voor een haven (eigen plek om je
gasten op te pikken en te overwinteren)
voor charterschepen tussen de nieuwe
jachthaven en brug 1 naar het Eemskanaal
naar aanleiding van klachten van de charterschepen enerzijds èn de vrachtvaart anderzijds.
Er wordt geopperd de Zuiderhaven voor
charter- en woonschepen te reseryeren.
Baggeren

Noorderhaven:
Klachten over de ondiepte langs de kanten.
Sommige schepen kunnen niet meer bij de
kant komen. Dit geldt voor beide kanten.
'Snel baggeren' is dan ook de noodzakelijk.
Verbin dingskan aal St ati onsw e g:
Geen klachten over de diepte.

Kademuren
Noorderhaven nz:
Alom kritiek op de restauratie van de kademuur Noorderhaven nzi scheef het water
inlopende ijzeren palen langs de kant, die
je onderwater niet zret, de daar langs geslagen houten balk wordt niet als voldoende
breed ervaren om te voorkomen, dat de
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schepen onder de waterlijn beschadigen.
Coórdinator geeft aan dat indertijd met de
gemeente hierover is gepraat, maar dat de
gemeente onze rwensen genegeerd heeft.
Noorderhaven zz:
Deze zijde moet nodig aangepakt worden.
Men waagt zich af:
wanneer dit gaat gebeuren,
of er nog inspraak komt hieromtrent,
of de mensen net zoals bij de restauratie van de noordzijde niet overvallen
worden, enz.

Stroomautomaten
Pleidooi voor vermeerdering van het aantal
stroomautomaten ter plekke van:
Noorderhavennz,
Verbindingskanaal Stationsweg,
Oosterhaven voor de charterschepen.
Het blijkt dat de Schipperswijkraad inmiddels een brief naar de gemeente gestuurd
heeft met een verzoek voor plaatsing van
stroomautomaten voor de beroepsvaart in
het Eemskanaal en aan de West-Indische
Kade.
Meerpalen/ringen kademuren
Noorderhaven:
Pleidooi voor plaatsing meerpalen middenin het kanaal om dwarsliggers beter te kunnen afrneren. Op sommige plekken zijn
deze verdwenen, evenals de ringen in de kademuren. Dit vergt een grondige reno-vatie. Nu liggen schepen soms alleen maar
aan het parkeerhekje vast.
Tevens wordt herindeling van deze ringen
en meelpalen verlangd.
Verbindingskanaal S t ationsw e g :
Geen opmerkingen.

te van 27,5 meter. Men vindt dat met deze
lengtemaat soepel omgegaan moet worden,
mits de vaargeul van 10 meter breed gehandhaafd wordt. Voor uitbreiding meerpalen t.b.v. dwarsliggers: zie boven.

Bereikbaarheid
Algemene ergernis over de parkeerhekjes:
verwijderen of verplaatsen. Pleidooi voor
meer ruimte langs de Noorderhaven zr een
soort promenade van maken waar je langs
kunt lopen, brju. zoals aan de Noorderhaven nz.
Opslagruimte

In een vrijhaven is het moeilijk per schip
een eigen opslagruimte te realiseren. Misschien is het mogelijk om met de gemeente in eigen beheer een gezamenlijke opslagruimte opÍezetten (voorbeeld: het washok

soP).
Fietsenrekken

Pleidooi voor vermeerdering van het aantal
fietsenrekken, misschien afsluitbaar.
Parkeren
Sommige woonschipbewoners ondervinden moeilijkheden bij het verkrijgen van
een parkeerontheffing: dit moet zonder
meer mogelijk zijn.
Verb índingskanaal St atíonsw eg:
Woonschipbewoners wagen om een eigen
parkeergelegenheid in de buurt.
Oosterhaven:
Charterschepen wagen om een vergunning
voor eigen auto om langer te kunnen parkeren.

Dwarsliggen
Postbezorging
Noorderhaven:
Dit is toegestaanvoor schepen tot een leng-

Algemeen is de klacht over de postbezor-
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ging: zelfs de officiële groene brievenbusjes met duidelijk de naam van de bewoner,
adres en de naam van het schip kunnen
klaarblijkelijk niet door de postbodes gevonden worden.

Hoendiep
Eendrachtskade, A-weg, Hoendiep,
Energieweg
18

De Noorderhaven is een racebaan.
Men wil:
verkeersdrempels aan beide zijden,
de stoplichten op het kruispunt met de
Nieuwe Kijk in't Jatstraat weer in wer-

Hrg,
de straatmarkeringspijlen aldaar veranderd hebben.
dat het een'30 km'-gebied wordt.
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Verkeers situatie Noorderhaven

n.b.:

Woonschipbewoners Energieweg niet aanwezig

Algemene inleiding

Baggeren
Geen klachten in de zin dat schepen droog
komen te liggen. Men vraagt wel om dieptepeilingen.
Men vraagt zich af of het slib erg vervuild
is; daarom waag naar een gifonderzoek.

Vervuiling

Veel klachten over de vervuiling van het
water met huisvuil en grof vuil. Men vraagt
zich af of de wilboot niet vaker kan komen.
Vrijwilligers bieden aanzelf. met het bootje te willen varen.
Pleidooi voor het ophalen van het huisvuil
langs de schepen. Dit houdt aanpassing van
de route van de wilnisauto's in, zodat hij
ook langs de schepen rijdt.
De vraag of huisvuilcontainers niet eerder
aangeschaft kunnenworden, komt naar voren.
Ook of chemisch afval (zoals verfresten,
peut en olieresten) niet apart door de vuilnisdienst opgehaald kan worden.

Kademuren
De kademuren aan de A-weg zijn slecht.
De kademuur aan de Eendrachtskade vertoont scheuren hier en daar en het voegwerk laat los.
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Beschoeiing
Hoendiep:
Deze is zeer slecht. De vraag om herstel
hiervan rijst en men heeft het liefst een
hardhouten beschoeiing. Men vindt onderhoud duidelijk een taak van de gemeente.
Slechte beschoeiing geeft ook overlast van
muskus- en andere ratten.
De waag naar vaste afttouders, palen voor
en achter het schip komt naar voren; dit in
combinatie met een steiger voor terras en
een loopplank.

lud waar verkeer als op een soort racebaan
langs raast. Dit is onveilige situatie vooral
met kinderen.
Men waagt om verplaatsing van de weg met
tussen de wal en de weg een voetpad erVof
fietspad. Een andere mogelijkheid is door
langs de gehele oever een loopsteigervanZ
meter breed te bouwen, zodat je veilig overal langs kunt lopen.
De tuinen wil men in eigen beheer. Er moet
dan een goede omschrijving komen met
rechten en plichten. Extra betalingen wijst
men af. De gemeente heeft al minder kosten, doordatzijniet meer hoeft te maaien.

Meerpalen
Schuurtjes
De meerpalen en de ringen zijn in het algemene in slechte staat. De ringen in de kademuren zijn veelal verdwenen. Renovatie
en herindeling van de afmeermogelijkheden is dan ook gewenst.
Eendrachtsbrug

Langs de groene wal worden schuurtjes ge-

wenst voor opslag en fietsenstalling, met
een oppervlakte van * 16 m2.
Ook graag het recht te mogen funderen en
stenen te gebruiken; dit zal ook verkrotting
tegengaan.

Het is noodzakelijk duidelijke afspraken
Er zijn zoÍgen over wat er met de brug gaat
gebeuren. Herstel van de Eendrachtsbrug
heeft bij de gemeente geen prioriteit.
De brug draait nu op zaterdagochtend al-

met de gemeente, met het bovenstaande als
uitgangspunt, omtrent de bouwregels af te
spreken.

leen op aanvraag.
Mensen met schepen, die nu af en toe willen varen, voelen zich opgesloten.
Er is waag naar tijdelijk af en toe in de Zuiderhaven te mogen liggen met gebruik met

Opslag op kademuren

de stroompaal bij de Museumbrug. De
angst voor verlies van de vaste ligplaats,

wanneer men door dit soort akkefietjes langer dan drie maanden weg blijft, is aanwezig.De afspraak met betrokkenen, dit mee
te nemen in maandelijks overleg met de gemeente, wordt gemaakt.
Zij gaan zelf mee naar het volgende overleg met de gemeente.

Wal en talud

Het Hoendiep heeft een smalle wal en ta-

Men pleit voor meer ruimte (overlast geparkeerde auto's), ruimte voor kleine opslag, bijv. van brandhout, met een oppeÍvlakte van -,- 6 Í'l2, tot een hoogte van 1,5
meter.
Een ander idee is een gezamenlijke opslag;
misschien heeft de gemeente in de buurt
nog ruimte die niet gebruikt wordt.

Bereikbaarheid boten

Dit kan verbeterd worden; af te zetten met
paaltjes die het paadje naar de loopplank
markeren; paadje van ongeveer 2 meter in
verband met toegankelijkheid van brandweer en ambulance.
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Overige opmerkingen en wagen

Winschoterdiep
Klachten over postbezorging.
Als de gemeente het openbaar groen elders in beheer wil geven, kunnen er
langs de Eendrachtskade dan ook niet
een paar bloembakken in bewonersbeheer gegevenworden?
Dringend verzoek tot verwijdering van
jachten, die ongewaagd komen overwinteren en overlast veroorzaken.
Verwijdering van langdurig onbewoonde schepen; zij werken verkrotting en
een negatief beeld van de woonschepen
in de hand: "Als er een lange wachtlijst
is, is het toch geenprobleem omhierbewoonde schepen te laten liggen."
Indien de waterboot verdwijnt door de
komst van waterputten, is men niet bereid hier meer dan / 106,- per jaar wat men nu voor de waterboot betaalt
- te betalen.

19
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Algemene inleiding

Baggeren

Het is 6 à 7 jaar geleden dat er voor het
laatst gebaggerd is. Over het algemeen is
het kanaalvak nogvoldpende op diepte. Alleen aan de westzijde achterin wordt geklaagd. Daar peilen en zonodig uitdiepen is
dus ook de vraag.

Beschoeiing en kademuren

Er zijn geen opmerkingen voor wat betreft
de beschoeiing van de groene wal.

Het laatste stuk kademuur

t

(
30 meter)
aan de oostzijde is ontzet. Men denkt dat
dit komt omdat het jachtenbedrijf aan de
overkant hier jachtjes en andere bootjes
met grote kranen te water laat.
Ongevraagd gaat men met de kranen over
de aldaar liggende woonschepen heen. De
vraag rijst dan ook of dit zomaaÍ mag en wie
er verantwoordelijk is voor de veiligheid;
het kanaal heeft nu een woonfunktie voor
schepen en geen bedrijfsfunktie.

Wal en talud
Men wil de wal en het talud als tuin kunnen
gebruiken. Hierover zou met de gemeente
het een en ander goed vastgelegd moeten
worden. Rechten en plichten vast te leggen
in ontheffing op de Algemene Politieverordening. Ook wil men het recht om schuurtjes te mogenbouwen. De afmetingen daarvan in overleg met de gemeente vast te stellen. Deze schuurtjes kunnen dan dienen
voor kleine opslag en fietsenstalling.

9

Kleine opslag op de kades is ook gewenst,
zo ook het aanbrengen van fietsbeugels.
Aan de oostzijde zijn er klachten over verkeersoverlast. Hier raast het verkeer rakelings langs de schepen. Pleidooi voor verlegging van de weg. Indeling vanaf het water: wal - trottoir - fietspad - rijweg fietspad - trottoir.
Aan de overkant van de bestaande weg is
een plantsoen; de ruimte is er voor.
Een alternatief is een loopsteiger langs de
gehele oostzijde, ongeveer 2meter breed.
Tip: inet de gemeente contact opnemen in
verband met de plannen voor de Verbindingskanaalzone waarbinnen het hele gebied over de kop gaat en er rekening in de
planning met de wensenvan de woonschipbewoners gehouden kan worden.
Ook is er de wens de woonschepen beter
bereikbaar te maken middels een pad, ongeveer 2 meter breed vanaf de loopplank.

Meerpalen

gtaag een eigen benummering met de toevoeging 'WS' aan het adres. De schepen
moeten dan ook een WS-nummer dragen.
Nog een tip voor de postbodes: Niet oversteken maar apart lanss de schepen lopen.

Jachten

De klacht over overwinterende jachten is
algemeen; men ondervindt hiervan overlast. De waterboot heeft daardoor moeite
de woonschepen te kunnen bereiken. "Het
kanaalvak heeft nu immers een woonschepenfunktie en is niet bestemd voor plezierbootjes. Als wij ergens liggen waar het niet
mag, wordenwe weggestuurd. Waarom gebeurt dit nu niet met die jachten?"
Nieuwe Bontebrug

Er zijn plannen om deze brug te verleggen.
Men gaat hiermee alleen akkoord als het
eenbeweegbare brugwordt en het geen ligplaatsen kost.

In het algemeen zijn er te weinig. Er

is

meestal geen meerpaal om een spring te
zetteÍL;ze staan te ver uit elkaar. Herverdeling en renovatie is dan ook wenselijk, alsmede het aanbrengen van ringen in de kademuren.
Steigers

Indien genoemde loopsteiger er niet zou
komen, wil men het recht zelf kleine steigers te mogenbouwen, wat minder overlast

van het verkeer inhoudt. Dit in combinatie
met vaste afhouders (palen voor en achter
het schip). De steigers demontabel te maken in verband met onderhoud van de beschoeiing door gemeente.

Waterlevering
Met heeft moeite met het te betalen bedrag
van / 106,- jaar. Het is de meeste mensen
nog onduidelijk wat men nu wel of niet hiervoor krijgt. Ook vindt men 1.000 liter per
week te weinig. Ook de verordening over
de waterlevering toont gebreken en is onduidelijk voor zowel de beroepsvaart als
woonschepen.
Als de waterboten moeten verdwijnen, wil
men de aansluiting op de waterputten kosteloos. Ook wil men subsidie voor aanpassing van de installatie aan boord.
Men wil zich niet laten verplichten tot aansluiting op de waterputten; voor sommigen
moet er een waterboot blijven.

Postbezorging

Publicatie gemeentelijke reglementen

Er zijn klachten emtrent de postbezorging
en de benummering van de boten. Men wil

De publicatie van de gemeentelijke regle-
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menten was woeger slecht (en kan ook nu
nog heel watverbeterd worden). Als de informatie er wel was, kwam ze meestal te
laat. Als de gemeente reglementen wijzigt,
dienen alle bewoners door de gemeente
hiervan tijdig op de hoogte te worden gesteld.

Drijvend vuil

Hier zijn klachten over. Men wil dat het
vuilbootje vaker langs komt.

Oosterhamrikkanaal
Bloemsingel, IJniversiteitsterrein
(Bodenterrein), Oosterhamrikkade

apil 1988 alb 't Jongerje,
Oosterhamikkanaal t I o 7

20

Algemene inleiding

Baggeren

Overal is het kanaalvak goed op diepte.
Men vindt het zelfs te diep.
Beschoeiing
Deze is veelal verdwenen.
Menwaagt om een nieuwe hardhouten beschoeiing.

Kademuren

De kademuren vertonen overal scheuren
en moeten dus nodig gerepareerd worden.
de beschoeiingvan de groenewal
en de kademuren loopt zand het kanaal in.
Dit geeft overlast (modder, enz).
Sommige bewoners hebben zelf de beschoeiing gerepareerd. Eigenlijk is dit een
taak van de gemeente.
Een verzoek aan de gemeente is de gaten
met zand op te vullen. Om dit zinvol te laten zijn, moeten de kademuren ook gerepareerd worden.

Zowelbij

Talud en wal
Men wil deze graag als tuintje gebruiken.
Het is dan ook zaakde rechten en plichten
in overleg met de gemeente vast te leggen.
Menwil graagde tuinen afperken. Ook zou
dit duidelijk omschreven moetenworden in
de Algemene Politieverordening.
Om sportvissers te kunnenweren (hierover
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veel klachten) zouden de tuinen aansluitend op elkaar moeten komen.
Schuurtjes
Ook de mogelijkheid schuurtjes te bouwen
op zowel de wal als de kades is gewenst, met
het recht tot funderen en gebruik van ste-

Steigers

Verzoek omin combinatie metvaste afhouders (palen) demontabele steigers en loopplanken aan te brengen.
Hierbij voorzieningen te treffen om trappen en loopplanken te kunnen bevestigen
in de kademuren.

nen.

Men denkt hierbij aan oppervlaktes van
* L5 m2. Ditvoor kleine opslag en fietsenstalling. Dit per schip met de bewoners de
mogelijkheden hiervoor te bekijken.

Waterlevering
Als de gemeente de waterlevering per boot
afschaft, wil men de aansluiting op de waterputten van de wal kosteloos krijgen.

Bereikbaarheid
Postbezorging

Men heeft in het algemeen last van de geparkeerde auto's. Een paadje van * 2 meter breed naar het schip tussen de auto's
door is dan ook gewenst; dit ook inverband
met bereikbaarheid bij brand of ziekte.

Hier zijn klachten over. De benummering
van de schepen moet dan ook verbeterd
worden.

Verandering van ligplaats
Ligplaatsen
Verzoek om legalisering van de ligplaatsen
voor de Oliemuldersburg.
Er is onzekerheid bij de bewoners van de
boten aan de Bloemsingel en het Universiteitsterrein de komst van betonnen woonschepen voor studenten.
Het zou zeer wenselijk zijn bij de inrichting
van het Universiteitsterrein een strook van
L0 meter voor de woonschipbewoners vrij
te laten voor de aanleg van voet- en/of fietspaden en tuintjes.
Men verzoekt het recht te krijgen op het
Universiteitsterrein te mogen parkeren.
Meerpalen

Overal zijn deze te weinig; het is moeilijk
een spring te kunnen zetten.
De ringen in de kademuren zijnverdwenen.
Algehele verdeling en herstel van de palen
en ringen zijn noodzaak.

Men wil de regeling bij verhuizing van de
ene ligplaats naar een andere, voor wat betreft de gasaansluiting, verbeterd zien. Zoals het nu kan gaan: 'Iemand heeft net
Í 1.500,- betaald voor een gasaansluiting.
Diegene verhuist op verzoek van de gemeente van de ene naar een andere ligplaats en moet dan nog eens / 900,- betalen voor een nieuwe aansluiting.'
Men is hier niet gelukkig mee.

Zwerfvuil
Bij de Bloemsingel komt zwerfuuil voor en
blijft hier ook liggen. De vraag is of het vuilbootje hier vaker langs kan komen.
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De palen kunnen dan tevens als afhouders
dienst doen.

Schuitendiep

Turfsingel

Bereikbaarheid
25

apil

1988

in het CJMV-gebouw,
Spilsluízen 9

Algemene inleiding
Baggeren

Hier zijn op zich geen klachten over, wel

Door de geparkeerde auto's kan men soms
niet bij de schepen komen; dit is vooral het
geval als je met de fiets of een kinderwagen
er langs moet.

Men pleit dan ook voor een paadje van
2meter breed, af tezettenvande loopplank
tot aan de rijweg. Dit ook met het oog op de

Deze moeten nagekeken worden op scheuren en kapot voegwerk en zonodig gere-pareerd worden.

bereikbaarheid door brandweer en ziekentransport.
Tevens vraag naar bevestigingspunten voor
trappen aan te brengen. Misschien moet de
gemeente standaard-trappen leveren. Dit
voorkomt beschadigingen van de kademuren.
Het parkeerhek moet onderbroken kunnen
worden bij de loopplank (zie ook: Onderzoek Verkeerspolitie naar Bereikbaarheid
Woonschepen, door Jan Lemerie).

Meerpalen

Opslag en parkeergelegenheid

Hiervan zijn er te weinig voor het grote aantal kleinewoonschepenwat hier nu ligt. De
ringen in de kademuren zijnvoor een groot
deel verdwenen. Vooral woonarkbewoners
pleitenvoor bevestigingspunten in de kademuren vlak boven de waterlijn.
Doordat de meerpalen boven op de kade
(soms 2,5 meter hoog) staan, is het vooral
moeilijkvoor de woonarken, die nogal laag
enplat op hetwater liggen, de boot goed te
bevestigen.
Door de grote verschillen in de waterstanden ligt men regelmatig scheef.
Bij de nodige volledige revisievan de kademuren moet bekeken worden of de bevestigingspunten bij de kademuren niet hoger
dan 1 meter, niet beter in de muur geplaatst
kunnen worden.
Suggestie: palen slaan waar schepen langs
glijden bij verandering van de waterstand.

Voor opslag moet dit per plek en naar behoefte bekekenworden. Men denkt hierbij
aan oppervlaktes van 6 m2 en een hoogte
van 1,5 meter toe te staan. De rechten en
plichten betreffende het walbeheer moeten
dan ook duidelijk met de gemeente worden
doorgesproken en vastgelegd.
Tevens is vraag naar ruimte voor fietsen per
schip, zodatze niet door parkerende auto's
kapot of klem kunnen worden gereden.
Men denkt hierbij aanvooral aanfietsklemmen of -ogen. Ook wil men zijn eigen parkeergelegenheid krijgen, waarbij het verkrijgen van een parkeerontheffing goed geregeld is. Over dit laatste zijn nu klachten.

klaagt men over grote verschillen tussen de
waterstanden, wel eens oplopend tot 80 cm.
Bij lage waterstand hangen vooral woonarken dan vaak scheef in de touwen.

Kademuren

Onderlinge afstand woonarken Turfsingel
Deze liggen nu te dicht op elkaar.
Het is dan ook zaak een minimale afstand
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tussen de schepen af te spreken.

Sportvissers

Er zijn klachten (vooral van alleenstaande
wouwen) over het gedrag van deze mensen: lawaai (van geschreeuw over hetwater,
draagbare radio's), verstoring privacy door
"daar te gaan zittenwaaÍ ze precies bij jou
naar binnen kunnen kijken".
Sommigen lukt het zewegte sturen, anderen niet, dit tot vervelends toe: een paar
keer per dag.
Yraag: "Mag je sportvissers wegiagen als je
ze storend vindt."
Wellicht is in de Algemene Politieverordening een artikel op te nemen waarin privacy voor woonschipbewoners wordt geregeld.
Postbezorging

Hierover zijn klachten; "Voortdurende ellende!"
Benummering van de schepen moet verbeterd worden en het is raadzaam de woonschepen apart op te nemen in de looproute
van de postbodes.

Spilsluizen
Lopende Diep
27

apil

1988

in het CJMV-gebouw,
Spilsluizen 9

Algemene inleiding

Baggeren

Aan de zuidzijde van de Spilsluizen vanaf
de Boteringebrug liggen schepen bij laag
water aan de grond. Hier moet het kanaal
uitgediept worden. Dit is ook het geval bij
de gerestaureerde kademuur aan de noordzijde van de Spilsluizen.
Men verlangt de verwijdering van de oude
stadsmuurresten die gevaar opleveren voor
schepen en bootjes. De markering is onduidelijk en kan verbeterd worden.
Er is nog ruimte voor een ligplaats.

Kademuren
Bij hetl-opende Diep sijpelt opverschillende plaatsen het water door de muren. De
zwakste stukken van de kademuur zijn dan
wel gerestaureerd, de rest is ook aan een
grondige opknapbeurt toe.
Meerpalen
Lopende Diep:
Hier zijn de kademuren erg hoog, * 3 meter en de meerpalen (voorzover nog aanwezig) staan op de kade. Men kan moeilijk bij
de palen. Dat is dan ook de reden waar-om
sommige schepen vastgelegd zijn aan het
parkeerhek.
De volgende vraag komt naar voren: Kunnen er niet in de kademuur, -r I meter boven de waterlijn, bevestigingspunten in de
vorm van ringen aangebracht worden?
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Bereikbaarheid

Sportvissers

Lopende Diep:
Er is vraag naar bevestigingspunten voor
trappen tegen de hoge muren van het Inpende Diep op. Misschien moet de gemeente zelf de trappen aanleggen.In ieder
geval moet het recht omschreven worden
dat een constructie gemaakt mag worden
om aan en van boord te komen. Overleg
over technische voorschriften hieromtrent
met de gemeente is dan ook noodzakelijk.
Spilsluizen nz:
Hier zijnbezularentegen de nieuw geplaatste trap. Op deze manier ontstaat hier een
voetgangersgebiedje. Het aantal inbraken
neemt hier toe.
Yraagnaar afsluiting van de trap komt dan
ook naar voren, waarbij directe gebruikers
met een sleutel zich toegang kunnen verschaffen.
Spilsluizen zz:
Bij het PTT-huisje is spontaan een paadje
ontstaan door de PTT en de woonschipbewoners. Betegeling van dit paadje is gewenst, ook reparatie van het heggetje aldaar.

Overlast van deze mensen. "Waarom komen de meeste klachten van alleenwonende wouwen? Ze zitten op je schip , ze zitten
op je loopplank, ze maken lawaai, ze ziÍten
naar binnen te gluren, enz. Wat kun je hier
zelf aan doen en wanneer kun je de politie
inschakelen?"
Verzoek om desnoods de Algemene Politieverordening te wijzigen omvan die overlast af te komen.

Opslag

Onbewoonde boot Spilsluizen nz

Deze wordt af en toe door junks en daklozen beslapen. Dit heeft een onveilig gevoel. "Er wordt hier al zoveel ingebroken."
Deze boot drijft ook regelmatig los, hetgeen weer gevaar oplevert voor omliggende schepen. Verzoek tot verwijdering van
dit schip; "Ligplaatsen zijn toch voor bewoon-de schepen?"

Verlichting

Men vraagt om betere verlichting bij het
plantsoentje en het PTT-hokje op de Spilsluizen nz.

Spilsluizen zz:

"Is het mogelijk bij het PTT-hokje kleine
boxen te maken (van ongeveer twee bij
twee meter) voor fietsenstalling en kleine

Prullenbakken

opslag?"

Verzoek om plaatsing van meer prullebakken bij het plantsoentje en de bruggen.

Postbezorging

Overig overlast

Hier zijn veel klachten over. Verzoek aan
de postbodes is dan ook de woonschepen
als aparte route te nemen en niet aldoor

Urinerende mannen bij het plantsoentje en
PTT-hokje brengen overlast met zich mee.
Het verzoek is dan ook om plaatsing van
een bordje met verwijzingnaar het urinoir
bij de Ebbingebrug.
Tevens overlast van urinerende mannen
(veelal afkomstig van bar-dancing 'De Frisse Wind') die vanaf de hoge kade op de

oversteken.
"Als er één geen zin in die bootjes heeft,
pleurt-ie de post voor een heel kanaalvak in
één brievenbus."
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schepen proberen te pissen en bierglazen
en flessen naar beneden staan te gooien.

Boterdiep
Beyumerweg

Lampen Boteringebrug

*:,tr;;iff,Ki::i:,7;:;,ï;

"Wanneer komen deze lampen terug?"

Algemene inleiding

Baggeren

De laatste keer dat hier gebaggerd is, is zeker 15 jaar geleden. Als de schepen aan de
grond komen te liggen, worden ze verder
uit de wal (in dieper water) gelegd, wat natuurlijk geen passende oplossing is. Er moet
dan ook nodig gepeild en gebaggerd worden. Het is niet duidelijk welke overheid
hiervoor verantwoordelijk is: de gemeente
of Provinciale Waterstaat.
Beschoeiing

Vanaf de brug is de beschoeiing nagenoeg
verdwenen. Sommige mensenhebben af en
toe met tijdelijke materialen zelf provisorische reparaties gedaan. In het algemeen
wordt dit toch als een taak van de overheid
gezien. Alleen welke? Dit is niet duideiijk.

Wal en talud
De meeste mensen hebben de wal en het
talud al in gebruik. Wanneer de gemeente
dit gebruik officiëel wil maken dient rekening gehouden te worden met de gegroeide
situatie, recht tot afperking, omschrijving
lengte en breedte van de strook grond langs
het schip.
Sporfvissers

Yandeze mensen ondervindt men overlast
en men wil gtaaghet recht hebben ze te mogen wegsturen. Zonodigzou een omschrij-
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ving hieromtrent in de Algemene Politieverordening ook welkom zijn.
Schuurtjes
Gewenst voor kleine opslag en fietsen met
recht tot funderen en gebruik van stenen.
Men denkt aan oppervlaktes tot L6 m2.

Meerpalen en aÍhouders

Op het laatste stuk staan helemaal geen
meerpalen en moeten dus geplaatst worden. Op andere stukken moeten de palen
en de afhouders nagekeken en herverdeeld

worden.
Gewenst is de mogelijkheid vaste afhouders te maken of palen in het water om de
schepenvast tegen aan te leggen. De afhouders het liefst zelf te maken doch wel goe-

Verbetering van het voetpad verderop is
ook niet overbodig, waarbij rekening gehouden moet worden met de bereikbaarheid door brandweer en ziekenvervoer.
Ook de verlichting moet verbeterd worden
en verder doorgetrokken. In verband met
de vele inbraken zal dfi.veiliger zijn.
Het begin van het voetpad met paaltjes vrij
te houden van geparkeerde auto's. Nu kun
je er soms niet tussendoor omdat het er vol
met auto's staat.
Verderop in de bocht kunnen dan parkeerplaatsen voor de auto's van de woonschipbewoners komen.
Doortrekken van het voetpad naar Beijum
toe wordt zeer onwenselijk geacht met het
oog op veiligheid en behoud van de privacy.

Postbezorging

de afspraken met de overheid omtrent
technische aspecten met het oog op beschadiging van de oevers. In verband met de
grote niging door de tankers, die op het
Van Starkenborgkanaal varen, is het belangrijk dit alles goed te regelen.
Meerpalen vallen onder de verantwmrdelijkheid van de overheid.

Deze is: "Vreselijk!" De oorzaak ligt in de
aanwezigheid van nog een Beijumerweg.
Een voorstel is dan ook de weg langs het
Boterdiep een andere naam te geven: gewoon'Boterdiep' of 'Boer Kort Allee'.

Steigers

Demontabel te maken steigers (om bij de
beschoeiing te kunnen komen) aanleggen
voor terrasgebruik en als loopplank te kunnen gebruiken.

Er zijn klachten over het laatste schip. Deze
ligt hier illegaal en geeft overlast. De bewoners hebben het al doorgegeven aan de Provinciale Waterstaat, de gemeente en de wijkagent. Wellicht kan dit ook doorgegeven
worden aan de Rijkspolitie te Water.

Bereikbaarheid

Put

Het voetpad moet hersteld en doorgetrokken worden. Voor wat betreft het stuk tussen het Van Starkenborgkanaal en de brug
is er veel overlast van verkeer en men vindt
de situatie onveilig. Een oplossing hiervoor
een fiets- of voetpad langs de tuintjes aan te
leggen, zodat men niet direct op de rijweg
staat als men van de boot komt.

Illegaal schip

Het is onduidelijk wie deze put (tussen nr.
inbeheer heeft en wie er dus verantwoordelijk is voor het onderhoud ervan, de
gemeente of de Provinciale Waterstaat.
4 en 5)

DUK

Het laatste stuk dijk schijnt door Boer Kort
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gepacht te worden. Hij gedoogt woonschipbewoners en er bestaat een goede relatie
met Boer Kort. Men wil hem niet voor het

hoofd stoten. Toch moet het beheer voor
iedereen duidelijk en gelijk zijn. Overleg
hierover met gemeeirte en Provinciale Waterstaat is dan ook wenselijk.

Verbindingskanaal
Trompkade,Zriderpark

Zuiderhaven
Emmasingel, Praediniussingel
1l mei

Gasaansluitingen

De aansluitmogelijkheden op gas: de kasten zijn verouderd en niet zelf los te koppe-

1988

in De Poldeij,
Sofiastraat 26
n.b.

Alleen bewoners van de Praediniussingel waren
aanwezig, dit verslag heeft dan ook alleen
betrekking op die singel

1en.

Vernieuwen en ontkoppelbaar te maken in
verband met het mobiele karakter van de

Algemene inleiding

schepen.

Baggeren

CAI-voorziening

Dit is nodig. Door zuiging van de scheepDe kabel hiervoor is zonder overleg gelegd,
waardoor mensen op extra kosten zijn gejaagd, omdat ze in sommige gevallen tientallen meters kabel moesten kopen.

vaart komt veel zand los wat terecht komt
onder de schepen in de Praediniussingel.
Onder het schip 'Parcival' liggen ook veel
stenen.
Onder het water ligt een oude stadswal. Dit
levert gevaaÍ op voor de onderkanten van
de schepen bij laag water. Men wil dat de
stenen verdwijnen en dat er wordt gebaggerd.

Beschoeiing
Deze ontbreekt. Er wordt gepleit voor een
hardhouten beschoeiing.

Wal en talud
Men pleit voor recht van gebruik van de wal
voor tuinen met recht van afschermen. De
plichten en rechten hierover duidelijk af te
spreken met de gemeente en op te nemen
in ontheffing.
Sportvissers

Klachten over deze mensen. Menwil graag
het recht hebben deze mensen zonodig weg
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te mogen sturen; desnoods op te nemen in
een Algemene Politieverordening.

Ratten

Hier ook overlastvan. "Rattenbestrijding is
toch een taak van de gemeente?"

Inleider legt uit dat de gemeente 5 jaar bezig is geweest met een plan om alle woonschepen aan te sluiten op de waterleiding.
Motief van de gemeente is te bezuinigen op
de waterboot. Voor de grote vakantie 1988
is beloofd om met een definitief voorstel te
komen.
Reacties:

Als de waterboot verdwijnt, moet

Schuurtjes
Deze zijn gewenst voor kleine opslag en als
fietsenstalling. Men denkt aan oppervlaktes van ongeveer 76 m2.

de
aanleg van de waterputten gratis worden.
De gemeente is verplicht water te leveren.

Meerpalen

Jachten

Deze zijn slecht of niet aanwezig. Vernieuwen en herverdelen is dan ook noodzakerijk.

Er zijn klachten over jachten, die

AÍhouders

Menwil palen in het water kunnen slaan (in
plaats van afhouders), zodat je je schip beter vast kunt leggen. Dit in verband met de
vele scheepvaart en de zuiging die dit met
zich meebrengt.
Palen aan te brengen in combinatie met
steigers en loopplanken. De steigers demontabel maken. I-osse afhouders beschadigen de wal.
Gasaansluitingen

Er zijn moeilijkheden met het Gasbedrijf.
Na eenjaar zeuren om aansluitingen schijnt

het nu wel mogelijk te zijn. Kosten per

/

schip: 1.500,-. Erwordenwaagtekens gezet bij de prijs van deze aansluiting (in de
rest van de stad zijn de kosten gemiddeld
1.100,- de Woonschepenhaven
.f 600.waarom dit prijsverschil).

/

Wateraansluitingen

Hier zijn ook moeilijkheden.

i

vraagd blijven overwinteren.

onge-

Samenvatting verslagen
van de eerste inspraakronde
aan de hand van wagen, opgesteld door het WCG

I

Hoe wordt de lavaliteit van de woonomgeving door woonschipbewoners in het algemeen ervaren?

De kwaliteit van de woonomgeving wordt in het algemeen als slecht
ervaren. Oorzaken zijn ondermeer:
achterstallig onderhoud van de kades en oevers,
beschoeiingen zijn verdwenen of in slechte staat,
kademuren moeten worden nagekeken op scheuren.
De gemeente heeft hier duidelijk gefaald aangezien dit tot haar taken behoort. Waar kademuren gerestaureerd worden, wordt geen
rekening gehouden met de woonschepen die hier normaliter liggen.
Daar waar mensen zelf hun woonomgeving inrichten, gebeurt dit nu
met tijdelijke materialen. Schuurtjes en tuintjes zijn nu nog illegaal
en gedoogd; nog steeds hangt de dreiging van verwijdering. Het gebruikvan tijdelijk materiaal gerelateerd aan de geschetste onzekerheid werkt verkrotting in de hand.
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Hoe kan de lovaliteit in het algemeen verbeterd worden?

De kwaliteit kan verbeteren door:
het achterstallig onderhoud van beschoeiingen en kademuren op
korte termijn te doen geschieden, waarbij
rekening dient te worden gehouden met de eisen en wensen van
de woonschipbewoners,
te komen tot afspraken waar het de uitgifte van wallen en kades
betreft voor tuingebruik en kleine opslag. De rechten en plichten vastleggen en in de ontheffing voor de ligplaats op te nemen.
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Hoe is de ligplaatsenuitgifte geregeld?
Is deze regelgeving voor verbetering vatbaar?

Woonschipbewoners, die een vaste ligplaats hebben, zijn over het algemeen tevreden met hun ligplaats. Onzekerheid heerst echter over
de rechtspositie van deze ligplaats. Ligplaatsen zijn immers alleen
maar via een ontheffing op de Algemene Politieverordening (APV)
uitgegeven. De gemeente Groningen heeft inmiddels in de gemeentelijke Havennota 1987 tekennen gegeven de woonschepen in de bestemmingsplannen op te nemen. De juiste bescherming geeft echter
wettelijke regelgeving.

Nader onderzoek hiernaar moet nog plaatsvinden. Voor een beschouwing daaromtrent wordt voorgesteld een deskundige van de
stichting I-andelijk Woonschepen Overleg te raadplegen.
De gemeente Groningen is nu bezig de vrijhaven te institutionaliseren. Dit is positief, alleen zullen rechten en plichten wel in de ApV
omschreven moeten worden.

Voor mensen die geen vaste ligplaats hebben of een andere willen,
is een wachtlijst ingesteld. Nader onderzoek is gewenst naar het functionerenvandie wachtlijst. Daarvooris hetnodig om eenaantal mensen met ervaring met die wachtlijst te interviewen. In het eindverslag
kunnen we de resultaten hiervan meenemen.

4

Hoe zijn de nutsvoorzieningen geregeld?

In het algemeen zijn de nutsvoorzieningen aangepast aan het mobiele karakter van het schip. Water, elektriciteit, CAI en telefoon zijn
gemakkelijk zelf los te koppelen. Dit is ook toegestaan.
Gas is in de meeste gevallen ook zelf los te koppen, alleen officieel
niet toegestaan. Toestemming hiervoor is wel gewenst.

5

Zijn de gehanteerde tarieven (voor aansluiting en gebruik) in
overeenstemming met andere \iloonvormen?

Wat betreft de kosten: de aansluitingen voor telefoon en CAI brengen relatief de minste extra kosten met zich mee.
Een elektriciteitsaansluiting is duurder voor eenwoonschip danvoor

rechtvaardig beschouwd.
Voor wat betreft water: de huidige aansluitingen op de wal worden
in het algemeen als veel te duur ervaren. De prijzen variëren van
/ 800,- tot / 15.000,-. Men vindt dat de gemeente deze waterputten
gratis moet aanleggen en deze verplichting heeft als de waterboot
verdwijnt.
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Hoe staat het met de bereikbaarheid en aanlegmogelijkheden
van de woonschepen? Hoe kan zij eventueel verbeterd worden?

Op sommige plaatsen zal de totale woonomgeving over de kop moeten, wil er een menswiendelijke (en veilige) woonomgeving ont-

staan. (Hoendiep, Winschoterdiep)

Aanlegmogelijkheden: Bevestigingsmogelijkheden zijn verdwenen
of er zijn er te weinig. Alle kanaalvakken moeten nagekeken worden
en meerpalen en ringen moeten herverdeeld en/of opnieuw geplaatst worden.

7

Hoe staat het met de beschoeiingen en de kademuren?

Totale renovatie van de beschoeiingen is vereist. Hardhouten beschoeiingenzijnhet meest gewenst. Zie ook antwoord 1.

8

Wordt er voldoende gebaggerd?

De hele stad heeft een grondige baggerbeurt nodig. Bij laag water
liggen vele woonschepen aan de grond.

9

Hoe is het walgebruik geregeld?
Hoe zou zij geregeld kunnen worden? (soort gebruik, regelgeving, tarieven, rechtszekerheid)

Het walgebruik is op dit moment niet geregeld. Het gebruik van de
wal of kade wordt op dit moment gedoogd door de gemeente. Over
het algemeen kan men zeggen dat de meeste woonschipbewoners
gÍaag de wal willen gebruiken als tuin en voor kleine opslag. Het
voordeel voor de gemeente zit in het feit dat de gemeente dan geen
onderhoud meer hoeft te plegen.
Menwil rechten en plichten afgesprokenzienen vastgelegd hebben
in de ontheffing van een ligplaats. Hierin moet ook staan omschreven of men een schuur kan bouwen en of dat kan met funderingen.
Aanleg steigers voor terrasgebruik en loopplank wil men ook omschreven hebben. Kortom: rechten en plichten duidelijk te omschrijven zodat de rechtszekerheid gewaarborgd kan worden.
Extra betaling d.m.v. leges of huur wordt afgewezen; men bezuinigt
immers al voor de gemeente door het onderhoud van het groen op
de wal op zich te nemen. Ook moet de gemeente altijd bij de beschoeiing kunnen komen.
Waar het de kades betreft, moeten afspraken gemaakt worden voor
kleine opslag, fietsenstalling en bereikbaarheid. Deze afspraken ook
in de ontheffing van de ligplaats op te nemen.
Opmerkingen
op sommige plaatsen zullen wegen aangepast moeten worden,
fiets- en voetpaden aangelegd moeten worden, de verlichting
verbeterd en verkeersdrempels aangelegd,
speciale verordening voor charterschepen waarin rechten en

plichten zijn vastgelegd in de APV,
erkenning en institutionalisering van de wijhaven zeer gewenst,
idem het recht om sportvissers bij overlast weg te mogen sturen,
en
langdurig onbewoonde woonboten te verwijderen.

André Hoornstra,
Organisatiebureau Nova Cura

Uitnodiging
Aan de woonschipbewoners in de stad Groningen, van de
De'groene' kanaalv akken:
Boterdiep, Hoendiep, Hofstede de Grootkade, Oosterhamrikkanaal, Verbindingskanaal, Wilhelminakade, Winschoterdiep, enZmderhaven, en de
De'stenen' kanaalvakken:
I-opende Diep, Noorderhaven, Schuitendiep, Spilsluizen en Turfsingel,

Groningen, 22 september 1 988

Het gemeentebestuur is bezig nieuwe regels te maken omtrent de woonomgeving
van de woonschepenbewoners. Het Woonschepen Comitee Groningen heeft om inspraak gewaagd naar de eisen en wensen
van de woonschepenbewoners in de stad
Groningen.

Waar gaat het om?

ringen belegd (de 'Eerste Inspraakronde')
met de woonschepenbewoners aldaar, waar
diverse eisen en wensen op tafel zijn gelegd.
Hiervan zijn verslagen gemaakt. De voornaamste conclusies-knelpunten gaan hierbij. De verslagen van de vergaderingen per
kanaalvak zullen op 30 september/7 oktober verkrijgbaar zijn.
Wat nu?

Walgebruio-

Tuintjes, schuurtjes, opslagruimtes, parkeergelegenheid, beschoeiingen, mee{palen, aftrouders, steigers, benummering, bereikbaarheid en aansluitmogelijkheden op:
w ater I gasI elektriciteit/telefo on/CAI.
Kortom: de kwaliteit van de woonomgeving.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
In april en mei zijn per kanaalvak vergade-

tTWeede In

U wordt hierbij uitgenodigd voor de 'Tweede Inspraakronde'.
Aan de hand van de verslagen en conclusies
van de eerste inspraakronde is het architectenbureau FRAME ingehuurd plannen te
ontwikkelen en uit te werken.
De presentatie van deze plannenzal op 30
september/7 oktober a.s. plaatsvinden en
jullie op- en aanmerkingen zijn dan ook
zeer welkom.

spraakronde' Woonomgevin gsonderzoek woonschepen
voor de'stenen' kanaalvakken: 30 september a.s.
voor de'groene'kanaalvakken: 7 oktober a.s.
in Het Tehuis/Lutkenieuwstraat l2lGroningen om 20.00 uur.
Voor inlichtingen: André Hoornstra, tel. 050 - 74 26 34.

Waterleiding!

o

Nieuwsbrief

o

Nieuwsbrief

o

Nieuwsbrief

o

Nieuwsbrief
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Nieuwsbrief
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Nieuwsbrief

Groningen, 22 september 1988
Laatste nieuws over de aansluiting van woonschepen op het waterleidingnet.

Het Woonschepen Comitee Groningen heeft bij de gemeente aangedrongen op betaalbare aansluitingen op het waterleidingnet.
Men moet nu namelijk / 1.500,- totJ 15.000,- (binnenstad) voor een
waterput, die men zelf moet bouwen, betalen.
Na meer dan 5 jaar soebatten liggen er nu twee voorstellen op de tafel van de gemeente:
Eénmalige aansluitkosten van / 780,- en de gemeente bouwt de
put compleet met snelkoppeling, of
Geen éénmalige aansluitkosten, maar een bedrag 10,- tot
20,-) per 3 maanden bij het havengeld op. De hoogte van dit
bedrag is afhankelijkvan de afschrijvingstermijn .Dezeis nog niet

L
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duidelijk.
De beide voorstellen zijn gekoppeld aan de verplichting van iedereen met een vaste ligplaats om een vaste wateraànsluiting te nemen. Een deel van de financiering door de gemeente wordt gehaald
uit het afschaffen van één waterboot.
Opmerkingen:
voor beroepsvaart en Noorderhaven blijft de grote waterboot varen,
voor mensen die vroeger eenwaterput duur hebben moeten betalen komt een verrekening.

Op de vergadering van 30 september/7 oktober a.s. in Het Tehuis,
Lutkenieuwstraat 12 te Groningen om 20.00 uur is nadere informatie te krijgen en gelegenheid om vragen te stellen.

o

Verslag tweede inspraakronde

tGroenet kanaalvakken
tStenen' kanaalvakken
'groene' kanaalvakken: 30 s eptember 1988
'stenen' kanaslvakken : 7 oktober 1988
in Het Tehuis, Lutkenieuwstraat 12
n.b.
zie voor welke de 'groene' en'stenen'

kanaalvakken zijn
voorgaande uitnodigingsbrief

Waterleiding
Op verzoek van de gemeente is het voorstel
voor aansluiting op het waterleidingnet van
woonschepen op de agenda geplaatst om de
mening van de bewoners de polsen. Het bestuur van het WCG is hiermee akkoord gegaan. Het voorstel van de gemeente is tezamen met de uitnodiging voor deze vergadering gestuurd.

Veryadeing'groen':
Na enige discussie blijkt, dat men individueel moet kunnen beslissen of het aan-sluitover een
bedrag in één keer of gespreid
betaald kanworden.
aantal jaren
Vergadeing'steen':
Men gaat akkoord, maar wilde men het
aansluitbedrag alleen gespreid betalen.

-

-

Woonomgevingsonderzoek

Coórdinator legt nog een keer uit wat het
onderzoek inhoudt (zie ook'algemene inleiding' van de eerste inspraakronde) en
vertelt wat er na de eerste inspraakronde is

gebeurd: Frame, bureau voor architectonische vormgeving, is met hun werk begonnen, waarvoor zij de wensen uit de eerste
inspraakronde hebben meegekregen. (Het
resultaat van hun werk is vanavond dan ook
aan de orde.)
Tevens wordt de samenvatting (zie'samenvatting eerste inspraakronde' opgesteld aan
de hand van de vraagstelling van het WCG)
doorgenomen.
Presentatie tekeningen yan'Frame'
Na een pa\ze waarin de tekeningen vol interesse bekekenwerden,licht Frame de tekeningen mondeling toe.
Op een paar kleine details na was men zeer
ingenomen met hun plannen.
Overige opmerkingen

Veryadeing'groen':

Winschoterdiep: Wederom klachten
betreffende overlast van te snel rijdende auto's (gevaar, blubber en pekeltroep op het schip). Pleidooi voor aanleg van een bocht in de weg met verkeerdrempels.
Reitdiep: Klachten over te hard varende vrachtschepen in het Reitdiep: De
spoorbrug blijft openstaan wanneer
vrachtschepen keren in het Balkengat.
Om de brug te halen vaart men te hard.
Gevolg hiervan is een grote zuiging van
het water en brekende leidingen van de
schepen.Pleidooi voor sluiting van de
brug iedere keerweer en voor het plaatsen van borden waarop de maximum
vaarsnelheid is aangegeven.

Voorstel: zelf 'NP'-kruisen op de weg te
schilderen om het schip beter bereikbaar te maken tussen de geparkeerde
auto's door.
Opmerking over voorstel Frame betreffendeuitstekende randin de nieuwe beschoeiing: De rand weglaten en de beschoeiing recht het water in laten lopen.
Frame is akkoord. Algemeen pleidooi
voor rechte beschoeiingen volgt.
Voorstel: palen in het water bij de vooren achterkant van het schip door de gemeente te laten plaatsen.
Vergadeing 'steen':
Noorderhaven: men pleit voor opheffing van het éénrichtingsverkeer voor
fietsers.
Voorstel: de opslagruimten niet op de
wal te plaatsen maar op kleine drijvende pontons.
Tot slot
Het eindverslag van het onderzoek zal rond
halfjanuari van het volgende jaar aan de
twee betrokken wethouders aangeboden
worden.
De gemeente heeft voor de komende 2 jaren 4 ton uitgetrokken voor herstel en aanpassingen van de wallekanten.
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Een beschouwing van André Hoornstra bij de digitale heruitgave van deze publicatie

Terug in de geschiedenis:
hoe zat dat ook alweer met dat woonschepencomité?
Periode 1977 – 1991.
Waarom een belangenvereniging voor woonschepenbewoners oprichten?
Situatie 1977: Er waren nog geen vaste ligplaatsen, dit gaf de nodige
rechtsonzekerheid, als je je plek verliet voor b.v. een hellingbeurt, dan had je kans dat
jouw plek bij terugkomst ingenomen was door een ander.
Van daaruit ontstond de noodzaak om te streven naar meer rechtszekerheid.
Met een aantal mensen werd het WCG opgericht, en later het LWO, het Landelijk
Woonschepen Overleg.
Doelstelling was om de belangen van alle woonschepenbewoners te
vertegenwoordigen, op een manier dat iedereen zijn woordje kan doen:
-mensen die met hun schip regelmatig varen,
-mensen op niet varende schepen.
Zo ontstond een vereniging waar iedereen maandelijks zijn zegje kon doen (geen
lidmaatschapgeld, zo laagdrempelig mogelijk). En was er een overlegorgaan met de
gemeente. De enige wijkraad die over de hele gemeente verspreid was.
Een echte jaarlijkse Woonschepenkrant verspreidt door de hele gemeente.
De ligplaatsen werden gelegaliseerd, kanaalvakken aangewezen voor vaste
ligplaatsen, beroepsvaart en een Vrijhaven (Noorderhaven).
Een wachtlijst werd ingesteld.
Voor de vaste ligplaatsen werd in de APV vastgelegd dat men de plek voor 3
maanden per jaar mocht verlaten met behoud van ligplaats.
En dat wanneer men dat wilde er nutsvoorzieningen aangelegd konden worden (gas,
water, electra, kabel, telefoon).
Het overleg met de gemeente en de verschillende instanties ging in die tijd over de
kosten (niet meer betalen voor een aansluiting dan in een huis), flexibele aansluitingen
die zelf los te koppelen zijn zonder dat daar een gemeentelijke dienst tussen hoefde te
komen.
De woonschepenhaven werd aangesloten op het aardgasnet.
Voor de Vrijhaven gold dat allemaal niet: in die tijd wilden de bewoners dat ook zelf
niet. Later ontstond er in de Vrijhaven door geluidsoverlast van aggregaten behoefte
aan stroomautomaten (gerealiseerd) en na het wegvallen van de waterboot
watertappunten.
Een speciale wasserette voor woonbootbewoners werd opgericht, De Onderlinge Sop
(nog steeds in werking onder de Boteringebrug).
Toen de haven te vol dreigde te worden is op initiatief van de bewoners een gedeelte
met de kop op de wal gaan liggen (visgraatsgewijs).
Ook kwam er een subsidieregeling om zelf je schip te verbeteren, parallel aan de
regeling zoals die indertijd voor huizen bestond.
Het kostte nog wel enige moeite om de gemeente hiervan te overtuigen, maar het

lukte. Deze regeling was van toepassing voor zowel de mensen met een vaste
ligplaats als de mensen in de vrijhaven.
Andere problemen ontstonden toen er op de wallenkanten schuurtjes geplaatst
werden en tuintjes aangelegd.
Wat mocht wel en wat mocht niet, bebouwing mocht niet, vandaar dat er al gauw
schuurtjes op wielen neer gezet werden (oude schaftketen).
Met de gemeente werd afgesproken op welk kanaalvak de wal in beheer kwam van de
woonschipbewoner: dit kwam de gemeente goed uit want dan hoefde ze niet (duur) te
maaien.
Door verschillende factoren, klagende buurtbewoners, onderlinge ruzies tussen
woonschipbewoners over de grootte van hun tuin, geen duidelijke regelgeving omtrent
het walgebruik ontstond er een situatie waarin duidelijk wel behoefte was aan
regelgeving.
Een Woonomgevingonderzoek onder woonschepenbewoners werd door het WCG
uitgevoerd waarbij op alle kanaalvakken de wensen van de woonschipbewoners
werden geïnventariseerd en vertaald naar mogelijke oplossingen (“Bij de wal
betrokken”, 1988 te verkrijgen bij het WCG en nu dus digitaal beschikbaar).
Landelijk speelde deze problematiek ook wat resulteerde mede op initiatief van het
WCG in een heus symposium: (Zie “Verslag Landelijk Symposium, Wonen op het
water – van willekeur naar beleid, 8 oktober 1991” te verkrijgen bij het WCG).
Voor het eerst zaten hier rijks-, gemeente-, en provincie-ambtenaren samen met
vertegenwoordigers van belangenverenigingen van woonschepenbewoners uit het
hele land bijeen om tot aanbevelingen te komen op:
-stedenbouwkundig niveau: planning nieuwe ligplaatsen in bestemmingsplannen,
welstands- en veiligheidseisen,
-Juridisch kader om tot een gelijkwaardige woonvorm te komen met woonhuizen en
woonwagens,
-Inrichting van de woonomgeving, uitgaande van de specifieke situatie met
afmeermogelijkheden en het al of niet mobiele karakter van het woonschip. Een
verzorgd ingerichte ligplaats en een verzorgd woonschip verhogen immers de kwaliteit
van een woonwijk.
-Subsidiemogelijkheden zoals die ook voor andere woonvormen gelden.
Dit resumé omvat dus de periode 1977 tot en met 1991 de periode dat ik in het
bestuur van het WCG zat en vele overleggen met de gemeente namens het WCG
samen met andere bestuursleden gevoerd heb.
Gezien de nieuw oplaaiende discussies rond
-de inrichting van de wallekant,
-de inrichting van de Noorderhaven waarbij het principe van vrijhaven verloren dreigt
te gaan,
-de aansluiting op de riolering waarbij schijnbaar de mobiliteit van de woonvorm
vergeten wordt,
lijkt het me zinvol de huidige bestuurders van het WCG er nogmaals aan te herinneren
wat in het verleden gebeurd is.

Ik wil wel benadrukken dat wanneer ik alles resumerend zo op papier zet het heel leuk
lijkt, maar dat over ieder punt hierboven genoemd keihard is onderhandeld met de
gemeente, aktie gevoerd.
Je ontkomt niet aan regels, maar zorg ervoor dat er dan regels zijn waar iedereen mee
kan leven en blijf die overheid op de huid zitten.
Wat me verder de laatste jaren opvalt is dat wanneer er eindelijk regels zijn de
gemeente ze niet handhaaft.
Nog erger: de gemeente weet nergens meer van, is ze zelf kwijt!
Een schone taak dus voor het WCG!
Met vriendelijke groet,
Andre Hoornstra.
Februari 2010

Interview van Klaas Koetje met André Hoornstra, Woonschepenkrant april 1995

André Hoornstra, het voormalig boegbeeld van het WCG:

“Als ik zie wat ik op gang heb gebracht dan
is er toch een zekere voldoening”
André Hoornstra, de vroegere WCG-voorzitter (tot 1991) en woonschepenconsulent bekijkt de wereld tegenwoordig vanuit de Permanente, een door hem
gerunde expositie- annex verkoopruimte voor kunst aan de Grote Markt. Het
uitzicht wordt gedomineerd door het bordes van het stadhuis dat hij in het
verleden regelmatig beklom om weer op de bres te gaan staan voor de
woonschepenbewoners van Groningen.
Het is een periode waarop hij nog steeds met gemengde gevoelens terugkijkt:
“het onvermogen van het bestuur destijds werd mij in de schoenen geschoven.
Ik verwijt hen dat ze niet wilden luisteren. Maar als ik zie wat ik op gang heb
gebracht dan is er toch een zekere voldoening”.
Hoornstra deed zijn intrede in de woonschepenwereld in 1977. Hij kocht toen het
schip Nova Cura dat momenteel aan de Wilheminakade ligt afgemeerd: “Ik ben toen
eigenlijk direct in het WCG gedoken en werd meteen door de Academie van
Bouwkunst gevraagd een lezing te geven over woonschepen in het kader van een
serie over marginale bouwkunst”.
Hoornstra nam het initiatief om van het seculiere comité een vereniging te maken
waarvan iedere woonschipper lid is zonder dat daarvoor betaald hoeft te worden.
“Dat was een enorme verbetering want zeker in die eerste jaren was er geen enkele
structuur. Het was incidenteel actie voeren maar ik vond en vind nog steeds dat het
bestuur zich met de grote beleidslijnen moet bezig houden en af en toe de puntjes op
de i moet zetten”.
Dat gebeurde dan ook. Hoornstra liep zicht het vuur uit de sloffen voor de Groninger
waterbewoners. “We hebben één van de meest soepele regelingen voor varende
woonschepen waarbij het is toegestaan om voor drie maanden te vertrekken zonder
dat je ligplaats wordt ingepikt. De Noorderhaven heeft een unieke positie gekregen.
We zijn er in geslaagd de ligplaatsen te legaliseren en de vaste voorzieningen water,
electra en gas zijn voor iedereen betaalbaar”.
Ook de erkenning van de woonvorm en de subsidie voor cascoverbetering zijn
verworvenheden waar Hoornstra “met voldoening” op terug kijkt.
Een andere opvallende actie was het boekje “Bij de wal betrokken” uit 1988. Het
boekje schetste letterlijk en figuurlijk de mogelijkheden om van de kades en oevers
aantrekkelijke woonomgevingen te maken. “We zijn toen een heel eind meegegaan
met de dienst Ruimtelijke Ordening en dat heeft positieve effecten gehad”, aldus de
vroegere WCG-voorzitter die niet teleurgesteld is dat niet alle voorstellen uit het
boekje zijn gerealiseerd: ”Nee, het gaf mogelijkheden aan die nu eens niet vanuit een
negatieve kijk op woonschepen werden belicht”.
Niet minder opvallend was het landelijk symposium dat in Groningen werd gehouden
over het wonen op schepen. Voor het eerst vond er een gedachtewisseling plaats
tussen allerlei overheden, ambtenaren en beleidsmakers over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van wonen op het water. “Een vervolg daarop is mogelijk en
gewenst maar daarvoor heb je iemand nodig die dat kan organiseren. Ik denk dat het
WCG echt een soort opbouwwerker of een banenpooler in dienst moet nemen zodat

het bestuur zich gewoon met de grote beleidslijnen kan bezighouden en het
uitvoerende werk aan een beroepskracht kan overlaten”.
OUD ZEER
Hoornstra had zelf min of meer een situatie gecreëerd waarin hij de beroepskracht
was toen de gemeente geld beschikbaar stelde voor een woonschepenconsulent.
“Het was logisch dat ik die functie zou krijgen. Je merkt dat je praktisch alles alleen
doet. Bovendien was er een houding bij de andere bestuursleden van ‘Jij bent
werkloos, doe jij het maar’. Dat is oké op een gegeven moment maar als er geld is
moet er betaald worden”.
Hoornstra werd door de gemeentesubsidie werknemer in dienst van het
Woonschepencomité en raakte zo min of meer full-time beschikbaar voor de
woonschepen. “Dat was ook mijn eigen fout. De deur stond altijd open”. Hoe de vork
precies in de steel zat, is vanzelfsprekend niet meer te achterhalen omdat de
bestuursleden uit die periode een andere lezing van het gebeuren geven dan
Hoornstra logischerwijze zelf geeft: “Het leek wel een publieke steniging. Ik heb het
langs me heen proberen te laten gaan maar het heeft me vreselijk geraakt en ik moet
erkennen dat er nog steeds oud zeer zit”. Volgens Hoornstra kreeg hij de schuld van
de toen aangekondigde havengeldverhoging maar moest in zijn ogen toenmalig
wethouder H. Morssink als hoofdschuldige worden gezien: “Die heeft ons allemaal op
het verkeerde been gezet”.
Het verwijt dat Hoornstra solistisch optrad, wuift hij weg: “Schreeuwers van de kant
af. Het onvermogen van het bestuur destijds. Ik verwijt hen dat ze niet wilden
luisteren. Bovendien was het verkeerd om bestuursleden per kanaalvak te hebben.
Die kwamen alleen maar voor zichzelf op en de grote lijnen interesseerde ze niet.
Aan de andere is het natuurlijk vreemd dat mensen die je verwijten dat zij niks weten
zichzelf ook niet op de hoogte stellen van wat er speelt”.
De problemen bleken onoverkomelijk en Hoornstra ruimde het veld.
TEVEEL LIGGELD
Over het huidige bestuur houdt Hoornstra zich op de vlakte. “Misschien moet je toch
naar een andere rechtsvorm toe want de opvolging van bestuursleden blijft natuurlijk
een probleem”. Toch zegt hij zich niet meer bezig te houden met de perikelen van het
wonen op het water. Hij onderschrijft de opvatting dat het liggeld met onroerend
goedbelasting vergeleken moet worden: “Ik heb destijds al uitgerekend dat de
meeste schepen veel te veel betalen”.
De huidige voorstellen tot verdubbeling van het liggeld, vindt hij dan ook absurd maar
passen wel in de tendens waarbij mensen met geld steeds meer greep krijgen op de
woonschepen: “Het was ook bijna onvermijdelijk dat die ontwikkeling op gang zou
komen toen de vaste voorzieningen kwamen en er subsidie was te krijgen”.
Afgezien van de aanpak van de Wilheminakade, voorbij de Colleniusbrug, “Als ze
maar zorgen dat we eindelijk een goede beschoeiing en een paar meerpalen krijgen
en de oever mogen gebruiken”, laat Hoornstra de problemen aan zich voorbij gaan.
Hij heeft zich sinds 1990 volledig op de kunst gestort. Hij was mede-oprichter van
galerie De Voorruit maar is daar vertrokken, “L’Histoire se repête”, zegt hij met enige
ironie, toen de rest van de galeriemedewerkers niets zag in een banenpoolbetrekking
voor Hoornstra. Met De Permanente staat hij op eigen benen en is redelijk tevreden.
De verkopen gaan goed en hij wil op korte termijn met de galerie-expositieruimte
verhuizen naar een betere locatie: “Ik wil een etalage zodat ik beter kan tonen wat ik
aanbied”.

