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In hun boot Sealiberty runnen Marloes van de Pol en Jeroen Spaander een bed and breakfast. © Timo Bouman/ 

Persbureau Heitink 

Tanker raakt woonboot in Arnhemse haven: 'Een ramp' 

ARNHEM - Een brandstoftanker is woensdagmorgen rond 08.30 uur tegen een woonboot 
gevaren in de Rijnhaven aan de Westervoortsedijk in Arnhem. Beide boten raakten niet 
lek als gevolg van het ongeval, wel raakte de woonboot ernstig beschadigd. 

Redactie 07-06-17, 12:21 Laatste update: 06-09-17, 13:22 Bron: De Gelderlander 

De tanker wilde aanmeren, maar raakte door de harde wind uit koers. Daardoor bonkte het schip 
enkele malen tegen de woonboot aan. De schipper bleef ongedeerd, evenals de eigenaren van 
de Arnhemse woonboot. 

Gedupeerd 
Wel zijn Marloes van de Pol en haar vriend Jeroen Spaander zwaar gedupeerd door de schade 
aan hun woonboot, waarin zij de bed and breakfast Sealiberty runnen. ,,Ik was aan het werk en 
opeens klonk een gigantische knal. Het hele schip lag te trillen. Ik schrok mij kapot’’, zegt Van de 
Pol. 

Drie klappen 
Zij telde in totaal drie klappen die haar schip fors hebben beschadigd. ,,Ik zie scheuren in de 
muren, de afvoer van de badkamer is compleet verschoven. Die zit precies op het punt waar de 
tanker ons als eerste raakte.’’  
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Spaander noemt de aanvaring 'een ramp'. ,,Jaren werk heb ik er in zitten. Vrijdag hebben we 
gasten en ook voor de komende weken staan er meerdere reserveringen.’’ 

Inspectie 
Of die door kunnen gaan is nog onbekend: de woonboot wordt woensdagmiddag aan de 
onderkant nog aan een nadere inspectie onderworpen, om alle beschadigingen op een rijtje te 
zetten. Ook is inmiddels de verzekering ingeschakeld. 

Lees ook: 
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 

 

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 
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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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