Milieuactivisten zeggen Arnhem vaarwel:
‘Maar ze zijn nog niet van ons af’
ARNHEM - Het zit erop. Milieuactivisten en woonbootbewoners Marloes en Jeroen
Spaander hebben vrijdag de sleutel van hun boot Orion 3 overgedragen aan de
gemeente Arnhem. Na jaren zijn ze de strijd om een ligplaats in de Nieuwe Haven zat.
,,Maar we blijven ons inzetten voor het milieu.”
Bron: https://www.gelderlander.nl/arnhem/milieuactivisten-zeggen-arnhem-vaarwel-maar-ze-zijn-nog-niet-vanons-af~afbde17a/
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Jeroen en Marloes Spaander voor het laatst op hun woonboot die ze hebben verkocht aan de gemeente Arnhem. ©Rolf Hensel

De laatste spullen hebben ze vrijdagmorgen van hun boot gehaald. Het is mooi geweest voor Jeroen
en Marloes Spaander. ,,We gaan de boot missen en Arnhem ook. Dat voelen we door de
vermoeidheid nog niet zo, maar dat gaat zeker gebeuren”, zegt Marloes.

‘Klap komt later’
Jeroen vult haar aan: ,,Ik denk dat de klap later pas echt komt. Nu zijn we alleen maar bezig met
regelen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor enkele woonbootbewoners die achterblijven.”
Dan ineens strijdvaardig: ,,De vorige wethouder Jan van Dellen heeft in het televisieprogramma
‘Opstandelingen’ van BNN/Vara toegezegd dat er twee veilige plekken in de Nieuwe Haven zouden
blijven. Dat is een jaar later nog niet gebeurd. Twee gezinnen wachten daar nog steeds op.”

We blijven strijden voor de woonbootbewoners die achterblijven en tegen de
biomassacentrale van Veolia en ook papierfabriek Parenco
Jeroen Spaander
Jarenlang probeerden de Spaanders de politiek duidelijk te maken dat de haven niet veilig was.
Directe aanleiding was de aanvaring in de havenmond, waar hun woonschip lag.
Een olietanker ramde in 2017 hun schip, Marloes kwam met de schrik vrij. Uiteindelijk besloot de
gemeente om van de Nieuwe Haven een industriehaven te maken. Probleem was dat er geen
oplossing voor de vijftien woonboten was. Een lange strijd om het uitkopen van de eigenaren begon.

Verzet tegen biomassacentrale
Maar het was niet de enige strijd van de Spaanders. Het Arnhemse echtpaar zette zich de laatste vijf
jaar ook in voor het milieu. Niet in de laatste plaats vanwege de komst van de biomassacentrale van
Veolia op een steenworpafstand van hun woonboot.
,,We wisten niet zoveel van politiek, maar die kennis hebben we heel snel opgedaan. We zijn in de
afgelopen jaren heel erg teleurgesteld geraakt in de gemeenteraad, maar ook in de provincie. Vaak
kregen we het gevoel dat we alleen stonden”, zegt Marloes.
,,En de rechterlijke macht. We hebben tegenover een rechter gezeten die ons een beetje uitlachte
omdat we geen advocaat hadden om onze zaak te bepleiten. We hebben bijna al ons geld ingezet om
de strijd met bedrijven als Veolia aan te gaan. Wie denkt zo’n man dat hij is dat hij ons kan
uitlachen”, zegt Jeroen fel.

Het was mijn droom om later in een wit huisje te wonen, dus ik heb alle
muren wit geverfd
Marloes Spaander

‘Eerst uitrusten’
De gezichten van de twee ontspannen als ze het over hun nieuwe huis, een boerderijtje in NoordLimburg, hebben. ,,We zijn bijna klaar. Dan zijn we een ruim jaar bezig geweest om het op te
knappen. Inmiddels hebben we honderd bomen en struiken voor ons voedselbos gepland en er
komen er nog zeventig bij”, vertelt Marloes.
Ze laat een foto van een wit geschilderd huisje zien. ,,Het was mijn droom om later in een wit huisje
te wonen, dus ik heb alle muren wit geverfd.”
Het idee is om in de zomer het huis te verhuren als bed and breakfast. ,,Wij gaan dan met een
camper de surfstranden van Europa af. Dat wilden we nu al doen, maar we zijn te moe. Eerst
uitrusten en op vakantie en dan volgend jaar een half jaar op pad.”

Doos met WOB-verzoeken
Een doos met WOB-verzoeken (wet openbaarheid bestuur) en andere juridische stukken hebben ze
in de tuin in Limburg begraven. ,,Zand erover”, zegt Jeroen lachend.
Is het stel dan voorgoed vertrokken uit Arnhem? ,,Nee, zeker niet. We blijven strijden voor de
woonbootbewoners die achterblijven en tegen de biomassacentrale van Veolia en ook papierfabriek
Parenco. Milieuorganisatie Arnhems Peil wordt overgenomen, maar we blijven ons inzetten voor
de Bomenbond en het milieu.”

Het witte huisje van Marloes (en Jeroen): https://hilkensberg.org/voedselbos

Een nieuw begin en voedselbos in Limburg: https://voedselbos-intro.hilkensberg.org/

De BNNVARA Opstandelingen uitzending “Arnhem op Ramkoers”:
https://opstandelingen.arnhemspeil.nl/

De bouw van ons schip de Orion-3:
https://orion.arnhemspeil.nl/

