
Even voorstellen: 
Ik ben Richard Danel, arts geboren in Sliedrecht en vanaf mijn studie blije Groninger. Afkomstig uit 
een ‘varende’ familie en als eigenaar van (zee-varend erfgoed) een ex visserij-kotter voel ik me 
aangetrokken tot het heden en verleden van ‘nautisch Groningen’.  
 
Onlangs had ik een ontmoeting met de eigenaren van een scheepswerf in Groningen, van een 
droogdok, van een sleepdienst, charterschippers, een rondvaartbootschipper en nog een paar mensen 
met een nautisch kloppend hart. Mensen die er hun brood mee verdienen.  
Het pannenkoekenschip kwam ter sprake. De stemming was helaas terneergeslagen:  
 
'de Groninger politiek heeft niks met ons, heeft nauwelijks kennis van, of interesse in de belangen van 
scheepvaart gebonden bedrijven. Ze bouwen straks nog meer huizen aan het water en bij de havens. 
Nu al zie je dat mensen meteen klagen als er een keer een schip voor hun deur afmeert. "vanwege het 
uitzicht".  
Groningen heeft veel aan de scheepvaart te danken. En wij verdienen er ons brood mee en brengen 
levendigheid die bij Stad hoort. Maar we worden op één hoop gegooid met woonschepenbewoners en 
zwervers op aftandse scheepswrakken in de Noorderhaven.  
En dan nu ook nog de mooie Oosterhaven permanent blokkeren met een horecaschip dat wel 6 
flexibele ligplaatsen voor grote schepen inneemt?! 's Winters liggen daar prachtige charterschepen en 
in de seizoenen eromheen is het een komen en gaan. Dat brengt levendigheid, toerisme, mooie foto's, 
schilderijen, en ja,... ook geld in het laatje.  
Is Groningen nu echt gezwicht voor een horeca ondernemer die een klein, maar succesvol 
pannenkoekenschip bij de nieuwe Kattenbrug heeft liggen en nu onder de druk van de inmiddels 
afgeronde bouwwerkzaamheden probeert om een veel groter pannenkoekenschip uit Almere naar de 
Oosterhaven te halen?’ 
 
Niemand zal de eigenaar van het pannenkoekenschip misgunnen dat het succes van het kleine 
pannenkoekenschip bij de Kattenbrug wordt voortgezet op een veel groter pannenkoekenschip.  
Maar dat past niet op de plek in de Oosterhaven waar varende schepen komen en gaan. Geef ons en 
de Oosterhaven alsjeblieft de kans om nautische activiteiten verder op passende wijze te ontwikkelen 
en vergun het nieuwe, veel grotere pannenkoekenschip een ligplaats die de varende schepen niet 
verstoort.  
 


