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Beste gemeenteraadsleden, beste collega 

Ik ben Marloes Spaander, Ik sta hier vanavond namens mezelf, Jeroen Spaander en onze woonboot de Orion3.  

Een woonboot is veel werk. Ze zeggen wel eens, koop een boot, gooi je centen in de sloot. Dat is een grappige 

uitspraak maar wat het betekent is dat mensen hun hele leven al hun tijd, geld en energie in hun woonboot 

hebben gestopt. Als je ergens veel in investeert dan wordt het ook veel waard voor een persoon. De woonboot 

wordt het middelpunt van je bestaan en je thuis.  

Op de 2 ligplaatsopties na, is de enige keuze die gegeven wordt, uit laten kopen en anders raak je je ligplaats 

kwijt. Ik noem dat eigenlijk geen keuze, maar dwang. Er bestaat nog de vrijheid om de woonboot zonder 

ligplaats te verkopen, maar een woonboot zonder ligplaats is waardeloos en dus niet verkoopbaar, zal elke 

woonbootbewoner u vertellen. Wat de woonbootbewoners dus wacht is een uitkoopsom en sloop van hun 

huis. Beeld u zich eens in dat dit met uw eigen huis gebeurt. Hoe zou dat voor u voelen? 

Nu wil ik het kort hebben over de rode woonboot van Jeroen en mij. 20 jaar lang hebben we gezwoegd om 

onze droom te bouwen. Als onze tijd en geld is in de woonboot gegaan en in 2017 hadden we eindelijk een 

zeer goed lopende Bed & Breakfast met 4 kamers. We zaten elke dag vol. Totdat we aangevaren werden door 

een olietanker van 110 meter. Hij botste 3x tegen ons aan. Het schip dat net af was, keurig afgewerkt en strak 

in de verf, heeft nu 3 grote deuken en een scheef bovendek. De Bed & Breakfast kon dicht want we kunnen 

de veiligheid niet meer garanderen. Het schip was lekgeslagen en had kunnen zinken, mensen hadden 

verpletterd kunnen worden of verdrinken. We hebben afscheid genomen van onze Bed & Breakfast-droom.  

Arnhems Peil kent u natuurlijk van de biomassacentrale maar wij doen veel meer. Arnhems Peil heeft als doel 

om de belangen te behartigen van alles wat met de natuur, omwonenden en kleine bedrijven van de havens 

en rivieren van Arnhem te maken heeft. We houden onze bezig met duurzame woonoplossingen voor 

woonboten, acties die de natuur en het klimaat verbeteren en stimuleren de kleine ondernemers. We zijn 

daardoor zeer nauw verbonden met de Arnhemse havens en rivieren. De stichting heeft 14 vrijwilligers, 

duizenden volgers en we doen het  goed, we beginnen donateurs te krijgen en hebben veel uiteenlopende 

projecten.  

Niet alleen Jeroen en ik maar ook Arnhems Peil zou een groot deel van haar identiteit verliezen als we onze 

woonboot naar de sloop moeten brengen en overblijven met wat geld. We willen u daarom vragen opnieuw 

te kijken naar de 12 oplossingen die wij al sinds 2014 herhaaldelijk aan de gemeente hebben gepresenteerd. 

U zult zien dat er wel andere opties zijn en dat er een inspanning- en resultaatverplichting ligt bij de gemeente 

om ons een andere plek te geven.  

Mochten wij onze woonplek en ons thuis echt kwijtraken, dan vragen wij aan wethouder van Dellen om, zoals 

wij hebben besproken, alleen de woonfunctie van het schip af te kopen zodat ons bedrijf en onze stichtingen 

kunnen blijven bestaan. Maar liever, beste raad, houdt u alstublieft aan uw besluiten, afspraken en 

verplichtingen en geef ons een nieuwe plek. Wij zijn bereid om volledig zelfvoorzienend te worden waardoor 

minimale infrastructuur hoeft worden aangelegd.   

 

 


