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Beschadigde boten bij de jachthaven van Jason in 2009. © Eigen foto

Twee ton voor Arnhemse jachthaven Jason ter
bescherming tegen tankers
ARNHEM - De jachthaven van roei- en zeilvereniging Jason krijgt stalen palen ter bescherming tegen tankers die de Nieuwe
Haven in Arnhem in en uit varen. De maatregel gaat de gemeente Arnhem twee ton kosten.
Eric van der Vegt 19-09-18, 11:58
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De maatregelen in de havenmond van de Nieuwe Haven zijn nodig omdat het college van burgemeester en wethouders van Arnhem
meent dat de veiligheid er in het geding is. De stalen palen moeten de jachthaven Jason en de bed and breakfast-boot Sealiberty
beter beschermen tegen vrachtschepen.
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De schade is betaald door de rederij van het schip dat de jachthaven had
geramd
- Frank Jibben

De roei- en zeilvereniging Jason is blij met de maatregel. ,,Uiteraard is dit heel goed nieuws. We vragen al heel wat jaren om extra
beschermende maatregelen voor de jachthaven. Dan is dit besluit heel erg welkom", zegt secretaris Frank Jibben van Jason.
Dat bescherming van de jachthaven en Sealiberty hard nodig is bewijzen niet alleen twee recente onderzoeksrapporten over de
havenmond van de Nieuwe Haven. Bijna twee jaar geleden maakte een olietanker een stuurfout bij het binnen varen van de haven
en ramden zes of zeven plezierschepen. De jachthaven zelf had 20.000 euro schade. ,,De schade is betaald door de rederij van het
schip dat de jachthaven had geramd. Maar het maakte wel duidelijk dat veiligheidsmaatregelen hard nodig zijn", aldus Jibben.

Zo'n tien jaar geleden kreeg Jason ook al eens te maken met een grote aanvaring. ,,Een schip dat de haven binnen voer nam de
bocht te ruim en vermorzelde heel veel plezierjachten. De jachthaven ligt hier al zo'n tachtig jaar, maar je ziet dat de vrachtschepen
steeds groter worden en dat het risico toeneemt. We hebben al heel wat jaren gevraagd om extra bescherming", zegt Jibben.

Sealiberty

Ik probeer al sinds 2009 betere bescherming voor mijn schip te krijgen
- Jeroen Spaander

Behalve jachthaven Jason krijgt buurman bed and breakfast-boot Sealiberty extra bescherming. De boot die nu nog tegen de
meerpalen aanligt krijgt snel een plek tussen de meerpalen en de kade. ,,Geweldig dat ik dat dit besluit is genomen. Ik probeer al
sinds 2009 betere bescherming voor mijn schip te krijgen. Fijn dat het binnenkort gaat gebeuren", zegt eigenaar Jeroen Spaander
van de Sealiberty aan de Westervoortsedijk.
Hij voegt er wel aan toe dat hem is toegezegd dat hij een andere, veiliger ligplaats elders in Arnhem krijgt. Spaander kreeg anderhalf
jaar geleden schrik van zijn leven. Zijn schip werd geraakt door een op drift geraakte tanker. Zijn vrouw die als enige aan boord was
kreeg de schrik van haar leven. De Sealiberty had 25.000 euro schade.
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