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Nieuw Arnhems Peil: wonen op water
en het liefst op een prettige plek

Nieuw Arnhems Pleil: De woonbootbewoners Jeroen en Marloes Spaander (links) en Ronald Schout (rechts). Foto: Erlend Josephy

B
door Erlend Joséphy

ijna iedereen heeft wel eens de wens (gehad) om 'vrij' te wonen, alleen in een huisje op de hei of in het bos. Of - nog beter - op
het water in een woonboot. Een schitterend uitzicht, klein bootje bij de hand, mooi weer, wat wil je nog meer? En kijk eens naar

Jeroen Pauw. In zijn woonboot zijn - zoals hij zelf heeft verklaard - al -tig mooie romances opgebloeid. Een woonboot: dat is het ware
leven!

Arnhem - Het wonen op een woonboot is met name direct na de oorlog in zwang gekomen, toen er grote woningnood was. Veel mensen
zagen in afgedankte schepen een goede en goedkope mogelijkheid om er woonruimte in te maken.

Jeroen en Marloes

Jeroen: "Wij kochten deze woonboot in 1999 van familie. Kort daarna bleek dat er met betrekking tot woonboten in
Arnhem eigenlijk geen regelgeving was. Toen hebben alle woonbootbewoners in Arnhem de Belangenvereniging
van Woonbotenbewoners opgericht. Uiteindelijk konden er in 2007 hele duidelijke schriftelijke afspraken met de gemeente worden
gemaakt. Alle woonboten die vóór het jaar 2000 in Arnhem lagen hebben toen een ligplaatsvergunning gekregen. En een aantal plekken
(waaronder o.m. de ASM-haven) werd uit veiligheidsoverwegingen of eigendomsproblemen aangewezen als ongewenst, daar lagen in
totaal 35 woonboten. De gemeente heeft toen een inspannings- en resultaatverplichting op zich genomen om deze woonboten binnen 5
jaar een andere plaats aan te bieden, c.q. hierop uitzicht te verlenen. Maar we liggen hier -ook na een aanvaring met een olietanker-
nog steeds. Uiteindelijk hebben wij besloten naar de Nationale Ombudsman te stappen. Die heeft er in een brief van 10 mei jl. bij de
heer Marcouch op aangedrongen om voor ons een oplossing te zoeken c.q. binnen redelijke termijn uitzicht op een oplossing te bieden.
Wij hopen - het wordt hier vanwege het drukke scheepvaartverkeer steeds onveiliger - dat er nu snel een oplossing voor ons komt, en
het liefst natuurlijk op een prettige plek.

Niet altijd kommer en kwel

Marloes vult aan "Maar er zijn natuurlijk ook hele leuke dingen te melden. We wonen hier op zich heerlijk en dat brengt ons ook op
creatieve ideeën. Zo hebben wij op veel plaatsen in Meinerswijk z.g.n. bijenhotels opgehangen. En we hebben plannen om hier tegen de
damwanden vleermuishotels aan te brengen, om zodoende de vleermuizen die vroeger in gaten van de oude kademuur leefden, terug
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te krijgen. Daarnaast willen we de Bed & Breakfast, die we na de aanvaringen hebben gesloten, weer opstarten. En we hebben plannen
voor een ecologische wereldreis in een bus met zonnecellen en bezinnen ons op plannen om de plastic rotzooi terug te dringen.
Kortom: we hebben voldoende ideeën en hopen die te kunnen realiseren."

https://www.arnhemspeil.nl/
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