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Zeeslagje in Diepenring
FRANK VON HEBEL

GRONINGEN Het woonschepencomi-
té is tegen de gemeentelijke plan-
nen 29 ligplaatsen voor schepen in
de Diepenring te verwijderen.

De gemeente wil het aangezicht van
de Diepenring verfraaien, bijvoor-
beeld door de komst van terrassen
langs het water. Het stadsbestuur
wil daarom onder meer van 29 lig-
plaatsen af om ruimte te creëren.
Bovendien wordt de uitstraling van
de Diepenring verbeterd, als er oude
en verpauperde schepen verdwij-
nen.

Daarnaast streeft wethouder Roe-

land van der Schaaf (PvdA) naar een
kamerverhuurverbod op het water
in de Diepenring en de Eendrachts-
kade vanaf 2023. Dit is vooral om
bootjesmelkers aan te pakken. Hij
wil de juridische haalbaarheid laten
onderzoeken.

Raadsleden bogen zich gister-
avond tijdens een commissieverga-
dering over het plan. Het stadsbe-
stuur heeft drie plekken op het oog,
waar in totaal 29 schepen moeten
verdwijnen: de BIM-locatie, Stads-
schouwburg en de ruimte tussen de
Poelebrug en de Steentilstraat. Van
der Schaaf: ,,Dat kan door vrijwillige
verhuizing of door de boten op te
kopen. Een derde optie is ze gewoon

‘Halen we in een
woonstraat ook
twintig woningen
weg voor terras?’
weg te halen. Dan hebben we het bij-
voorbeeld over wrakschepen.’’

Voor deze schepen is elders plek.
In de stad komen er in totaal veertig
plekken bij, zoals in het Eemskanaal,
Hoendiep en het Suikerunieterrein.
Voorzitter Dirk van Driel van het
woonschepencomité gelooft er niks
van. ,,In het verleden heeft de ge-
meente ook meer ligplaatsen toege-

zegd, maar daar kwam dan niks van.
In dit plan hebben ze het over het
Eemskanaal, maar dat is gewoon
lachwekkend. Die wordt ook ge-
bruikt voor de slaapschepen als Eu-
rosonic plaatsvindt.’’

Jimmy Dijk (SP) en Herman Ub-
bens (CDA) zetten grote vraagtekens
bij het plan. Dijk pleit ervoor dat er
eerst ligplaatsen bijkomen, voordat
de huidige verdwijnen. Ubbens is
niet tegen vrijwillige verhuizing.
,,Maar we moeten de Diepenring be-
naderen als een woonstraat. Zouden
we dan ook twintig woningen weg-
halen om ruimte voor terrassen te
maken?’’ De raad neemt eind deze
maand een beslissing.


