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Woonboten in de Nieuwe Haven in Arnhem. © Rolf Hensel 

Arnhemse woonbootbewoners willen 
wel verhuizen naar Meinerswijk 
ARNHEM - Bewoners van veertien woonboten in de Nieuwe Haven willen er weg. 
Meinerswijk zou een prachtige ligplaats zijn, maar in de plannen voor het gebied komt tot 
hun ongenoegen geen woonschip voor. 

Marco Bouman 27-12-18, 09:02 Bron: De Gelderlander 

De veertien woonschepen liggen in de Nieuwe Haven in een gebied dat is gereserveerd voor 
zware industrie. Twaalf jaar geleden zegde de gemeente toe om vanwege de grote risico’s 
binnen maximaal vijf jaar voor een alternatieve ligplaats te zorgen, zeggen Ronald Schout en 
Jeroen Spaander. Maar op de valreep van 2019 is er nog niet het begin van een oplossing. 

Rechter 
De woonbootbewoners strijden al jaren voor een andere ligplaats. Via de rechter, via de 
Nationale Ombudsman. Arnhem heeft beloften gedaan, maar kan die niet nakomen, is echter 
steeds de conclusie in het stadhuis. Er is eenvoudigweg niet genoeg water in de stad om elders 
woonschepen aan te meren. En omliggende gemeenten willen of kunnen de Gelderse hoofdstad 
ook niet helpen. 
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De ontwikkeling van Stadsblokken en Meinerswijk zou een opening kunnen bieden, maar in het 
ontwerpbestemmingsplan dat in januari ter inzage wordt gelegd, is voor woonboten geen ruimte 
ingericht. Tot grote teleurstelling in de Nieuwe Haven. De woonbootbewoners proberen nu via 
de gemeenteraad alsnog een plekje te krijgen in het uiterwaardengebied. 

Ongelukken 
,,Wij willen dat in Meinerswijk alsnog ruimte komt voor woonboten”, zegt Schout. De situatie 
begint ‘absurde vormen’ aan te nemen, vindt de Arnhemmer, zeker vanwege een aantal bijna-
ongelukken in de Nieuwe Haven. Spaander heeft nog wel een alternatief: ,,Verhuis roei- en 
zeilvereniging Jason maar naar Meinerswijk. Dan ontstaat in de havenmonding ruimte voor 
zeker tien woonboten.” 

De kans dat woonschepen mogen verhuizen naar Meinerswijk, lijkt niet groot. Wonen in het 
uiterwaardenpark ligt uiterst gevoelig en stuit op felle weerstand. Stichting Kloppend Stadshart 
en Milieudefensie Arnhem maken bezwaar tegen de maximaal 430 huizen die in het gebied 
mogen komen. Bovendien passen de woonboten niet in de uitgangspunten die voor Meinerswijk 
zijn vastgelegd. 

Meinerseiland 
Een van die stelregels is dat de oevers van het gebied, waar straks het (schier)eiland 
Meinerseiland wordt gemaakt, voor iedereen toegankelijk zijn, zegt Roy Hasselerharm van 
KondorWessels Projecten, grondeigenaar en de projectontwikkelaar die in de Arnhemse 
stadspolder aan de slag wil. ,,We kunnen dat uitgangspunt niet handhaven als er woonboten 
liggen.” 

Of er wellicht wel plek is voor Jason in de stadspolder? Verantwoordelijk wethouder Roeland 
van der Zee wil daarover geen uitspraken doen. Hasselerharm wel: ,,Daar is eerder over 
gesproken en het zou passen binnen de uitgangspunten. Het is een kwestie van uitwerking, 
maar op voorhand zeg ik er geen ‘nee’ tegen.” 

Lees ook: 
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 
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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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