https://www.gelderlander.nl/arnhem/bewoners-nieuwe-haven-willen-wel-naar-het-gat-van-moorlag~a3ce1d04/

Bewoners Nieuwe Haven willen wel naar het Gat van Moorlag

Rosandepolder (links) en het Gat van Moorlag (rechts) in één foto gevangen. © Rolf Hensel
ARNHEM/OOSTERBEEK - Het Gat van Moorlag als oplossing voor het probleem van
twaalf woonbootbewoners. Een deel van de bewoners zien een verhuizing van de
Nieuwe Haven in Arnhem naar het grindgat in Oosterbeek wel zitten. Vanavond spreekt
de gemeenteraad van Arnhem over het woonbotendossier.
Eric van der Vegt 03-03-20, 20:30 Bron: De Gelderlander

Een top 12 met alternatieve ligplaatsen heeft woonbooteigenaar Jeroen Spaander
gemaakt. Daar zitten locaties tussen als de Defensiehaven, de ASM-haven en enkele
nevengeulen. De kansrijkste lijkt nummer 12 van de lijst van Spaander: het Gat van
Moorlag. De eigenaar K3 van het grindgat in Oosterbeek heet de eigenaren hartelijk
welkom, maar of verhuizing van de boten in praktijk zo snel gaat, is de vraag.
Geen ruimte meer
Onlangs kwam wethouder Jan van Dellen met een visie voor de haven aan de oostkant
van Arnhem. De Nieuwe Haven moest industriehaven worden. Voor de twaalf
woonboten is er geen ruimte meer. Te gevaarlijk, is het gemeentelijk oordeel.
Alternatieve locaties voor woonboten zijn er praktisch niet. Uitkopen van de bewoners
lijkt de enige haalbare optie.
Snelle verhuizing
Arnhems Peil-bestuurder Jeroen Spaander ziet namens de woonbooteigenaren kansen
voor een snelle verhuizing van de woonboten van de Nieuwe Haven naar Oosterbeek.

,,Het lijkt mij dat het binnen zeer korte termijn mogelijk moet zijn om een aantal
woonboten die kant op te verplaatsen aangezien alle infrastructuur er al ligt. We
kunnen dezelfde dijk of ontsluitingsweg voor de eigenaren van de woonboten in
de Rosandepolder gebruiken", aldus Spaander.

Vanuit de keuken kijkt een woonbootbewoonster uit op de steenfabriek aan de
overkant van de Nederrijn. Ze begrijpt de nood van de bewoners van de Nieuwe
Haven, maar zet vraagtekens bij de bedoelingen van eigenaar K3.
,,Ze hebben vorig jaar een bijeenkomst gehouden voor alle bewoners van de
woonboten in de Rosandepolder. Eerst kwam er een presentatie over dat ze het
beste voor hadden met de natuur, maar na lang aandringen bleek het hen te
gaan om de komst van 44 woonboten”, aldus de bewoonster.

Leeggevallen plek
Ze vindt het vreemd dat de gemeente de onlangs leeggevallen plek in de
Rosandepolder niet heeft aangekocht. ,,De kosten waren 2,5 ton. Hadden ze één
woonboot kunnen plaatsen.”
Ze denkt dat de ontsluitingsweg van de Rosandepolder en het Gat van Moorlag te smal
is om straks alle verkeer aan te kunnen. Bovendien is het grondgat een meter diep,
gevuld met vervuild slib, meent ze.
Vervuild slib
Spaander is niet zo bang voor het vervuilde slib. ,,Ik heb zelf geen inzicht in hoe
vervuild het slib is. Er was laatst een uitzending van Zembla waarin het grindgat in
voorkwam. De Nieuwe Haven is natuurlijk ook niet de schoonste plek op aarde. Ik
verwacht eerlijk gezegd niet dat er dusdanig vervuilde grond gestort is dat een
woonbootplaatsen onmogelijk is gemaakt", zegt hij.
Plan in de ijskast
Thomas Nusselein van K3 kent de bezwaren van de bewoners. ,,Na de
bewonersbijeenkomst van vorig jaar hebben het plan even in de ijskast gezet, maar dat
betekent niet dat we het plan uit ons hoofd hebben gezet. Wat ons betreft valt er zeker
te praten over het Gat van Moorlag als locatie voor woonboten", aldus Nusselein.
Lees ook

https://www.gelderlander.nl/arnhem/veel-onduidelijkheid-over-plan-metwoonboten-in-nieuwe-haven~aaf41e42/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/woonboten-moeten-weg-uit-nieuwehaven-in-arnhem-ik-begrijp-dat-het-hier-gevaarlijk-is-maar-ik-wacht-al-12jaar-op-nieuwe-plek~aee56877/
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2432209/Woonboten-in-Arnhemmoeten-weg-Ronduit-onbeschoft-en-kwaadaardig

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationaleombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-arnhem.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhemwoonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-wel-verhuizen-naarstadsblokken-meinerswijk.pdf

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-19-gelderlander-arnhemtwee-ton-voor-veiligheidsmaatregelen-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-25-gelderlanderwoonbooteigenaar-vraagt-de-gemeente-arnhem-opnieuw-om-veiligeligplaats.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-09-gelderlander-rapportageveiligheid-nieuwe-haven-deel-1.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-10-gelderlander-rapportageveiligeheid-nieuwe-haven-deel-2.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-07-gelderlander-aanvaringtussen-olietanker-en-woonboot-in-arnhem-nieuwe-haven.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-19-gelderlander-arnhemwoonbootbewoners-nieuwe-haven-tijd-voor-nieuw-plan-om-slependprobleem-definitief-op-te-lossen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-06-17-gelderlander-arnhem-17woonboten-in-nieuwe-haven-wachten-op-gewenste-ligplaatswoonbotensteiger-rosandepolder-uit-beeld.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-29-gelderlander-arhem-geenplek-voor-woonboten-in-rosandepolder-volgens-wethouder-rita-weedarenkum.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-19-gelderlander-arnhemkwestie-woonboten-in-stapjes-oplossen-besluit-gemeenteraad.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-15-gelderlander-arnhemnormaal-arnhems-peil-alternatief-plan-voor-woonboten-in-arnhem.pdf

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-18-gelderlander-arnhemgemeente-gedoogt-woonschepen-op-plek-waar-wonen-officieel-verbodenis-ondanks-veiligheidsrisicos.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gelderlander-verhuizenwoonboten-arnhem-kost-miljoenen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-10-19-gelderlander-phanos-wilwoonboten-uit-asm-haven-hebben-gemeente-arnhem-beloofd-alternatieveligplaats-voor-mei-2012.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-28-gelderlander-phanos-wilwoonboten-van-de-asm-haven-ruimte-bieden-rondom-de-plas-van-bruil.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-08-gelderlandergemeentelijke-beloftes-asm-haven-blijkt-fopspeen.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-13-gelderlander-arnhemwerkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start.pdf
https://www.arnhemspeil.nl/dok.html#samenvattingen

