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Woonbootbewoners in De Nieuwe Haven in Arnhem moeten 
nog even geduld hebben 
 

 
Woonboten in De Nieuwe Haven in Arnhem. © Rolf Hensel 

ARNHEM - Er is voorlopig geen zicht op nieuwe veilige ligplaatsen voor twaalf 
woonboten in De Nieuwe Haven in Arnhem. De interventie van Nationale 
Ombudsman Reinier van Zutphen heeft eerder tot verwarring geleid dan tot 
helderheid. 

Eric van der Vegt 28-06-19, 08:07 Bron: De Gelderlander 

Twaalf woonboten liggen al jaren op een gevaarlijke plaats in De Nieuwe Haven aan de 
Westervoortsedijk. De industriehaven, bestemd voor zware vrachtschepen, is niet 
geschikt voor woonarken. Dat wees een onderzoek in 2009 al uit. In de afgelopen 
vijftien jaar zijn er tientallen ongelukken of bijna-ongelukken gebeurd. 

De vele pogingen van de Arnhemse woonbootbewoners om een veilige ligplaats te 
krijgen, strandden keer op keer. Uiteindelijk schakelden tien van hen Nationale 
Ombudsman Reinier van Zutphen in om de impasse vlot te trekken. ,, 

In de brief van de ombudsman staat dat burgemeester Marcouch heeft toegezegd dat 
deze kwestie voor het eind van het jaar is opgelost. Met die toezegging zijn we blij, 
want eindelijk krijgen we uitzicht op een andere ligplaats”, zei Jeroen Spaander, 
eigenaar van bed & breakfastboot Orion 3, onlangs. 
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Visie komt nog dit jaar 
Die conclusie is echter te kort door de bocht, meent de gemeente Arnhem nu. 
,,Wethouder Jan van Dellen komt nog dit jaar met een visie op de inrichting van De 
Nieuwe Haven. Er zijn twee scenario’s denkbaar. Het wordt een volledig industriële 
haven of het wordt een haven voor iedereen, feitelijk zoals het nu is. Met wonen, 
recreëren en industrie”, zegt een woordvoerder. 

Hij voegt eraan toe dat beide visies financiële en ruimtelijke consequenties tot gevolg 
hebben. De verwarring in de brief van de Nationale Ombudsman zit hem volgens de 
gemeente in het woord ‘opgelost’. ,,Wij hebben voor het eind van het jaar een keuze 
gemaakt, maar vervolgens moet je die effectueren. Dit is zoals wij het zien, misschien 
dat de ombudsman er anders tegenaan kijkt.” 

Na de zomer weer contact opnemen 
Dat doet hij inderdaad. Net als de woonbooteigenaren meende Reinier van Zutphen 
dat de kwestie rond de woonboten in De Nieuwe Haven was opgelost. ,,De gemeente 
was al bezig met een visie voor de industriehaven. Wij gaan ervan uit dat Marcouch 
bedoelde dat er voor het eind van het jaar een oplossing is voor de woonboten”, zegt 
een woordvoerder namens Van Zutphen. Hij zal na de zomer weer contact opnemen 
met Arnhem om te horen welke vorderingen de wethouder heeft gemaakt. 

Jeroen Spaander heeft de wethouder om opheldering gevraagd. ,,Dit is de zoveelste 
keer dat de gemeente het afschuifsysteem in werking zet. Ik had heel even hoop dat 
het voor het einde van het jaar opgelost zou zijn. Die hoop is voor een groot 
deel verdwenen.” 

Lees ook: 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2019-05-28-gelderlander-nationale-

ombudsman-bemoeit-zich-met-woonboten-in-arnhem.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-12-27-gelderlander-arnhem-
woonbootbewoners-nieuwe-haven-willen-wel-verhuizen-naar-
stadsblokken-meinerswijk.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-09-19-gelderlander-arnhem-
twee-ton-voor-veiligheidsmaatregelen-nieuwe-haven.pdf 
 
https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-05-25-gelderlander-
woonbooteigenaar-vraagt-de-gemeente-arnhem-opnieuw-om-veilige-
ligplaats.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-09-gelderlander-rapportage-
veiligheid-nieuwe-haven-deel-1.pdf 
 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2018-02-10-gelderlander-rapportage-
veiligeheid-nieuwe-haven-deel-2.pdf 
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https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2017-06-07-gelderlander-aanvaring-
tussen-olietanker-en-woonboot-in-arnhem-nieuwe-haven.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-08-19-gelderlander-arnhem-
woonbootbewoners-nieuwe-haven-tijd-voor-nieuw-plan-om-slepend-
probleem-definitief-op-te-lossen.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2013-06-17-gelderlander-arnhem-17-
woonboten-in-nieuwe-haven-wachten-op-gewenste-ligplaats-
woonbotensteiger-rosandepolder-uit-beeld.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-29-gelderlander-arhem-geen-
plek-voor-woonboten-in-rosandepolder-volgens-wethouder-rita-weeda-
renkum.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-19-gelderlander-arnhem-
kwestie-woonboten-in-stapjes-oplossen-besluit-gemeenteraad.pdf 
 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-06-15-gelderlander-arnhem-
normaal-arnhems-peil-alternatief-plan-voor-woonboten-in-arnhem.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2012-05-18-gelderlander-arnhem-
gemeente-gedoogt-woonschepen-op-plek-waar-wonen-officieel-verboden-
is-ondanks-veiligheidsrisicos.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2011-11-23-gelderlander-verhuizen-
woonboten-arnhem-kost-miljoenen.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2010-10-19-gelderlander-phanos-wil-
woonboten-uit-asm-haven-hebben-gemeente-arnhem-beloofd-alternatieve-
ligplaats-voor-mei-2012.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-28-gelderlander-phanos-wil-
woonboten-van-de-asm-haven-ruimte-bieden-rondom-de-plas-van-bruil.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2008-03-08-gelderlander-
gemeentelijke-beloftes-asm-haven-blijkt-fopspeen.pdf 

 

https://www.arnhemspeil.nl/nap/dok/2007-12-13-gelderlander-arnhem-
werkzaamheden-aan-billitonkade-en-nieuwe-havenweg-van-start.pdf 
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