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De Urker sluiswachter ziet niet iedere dag een compleet huis tussen de schotten, maar afgelopen donderdag was het dan zover. Een bijzondere 
waterwoning, gebouwd door ABC Arkenbouw, passeerde de sluis op weg naar de Urker haven. De drijvende woning heeft een gewicht van 93 ton, 
is 6,90 meter breed, 10 meter lang en een inhoud van 400 kubieke meter. De waterwoning telt drie verdiepingen, met onder meer drie slaapkamers, 
een open keuken en een comfortabel dakterras. Het was wel even passen en meten tijdens de tocht over de Urkervaart, omdat de sluis maar zeven 
meter breed is, waardoor de ark aan beide zijden maar vijf centimeter ‘speelruimte’ had. De Urker bevolking kan de woning tot 13 juli in de ha-
ven bewonderen, daarna vertrekt de ark naar de Prins Hendrikkade in Amsterdam. De woning is gebouwd als model voor de waterwoningen die 
volgend jaar op het Steigereiland in IJburg (Amsterdam) komen te liggen. Tijdens het verblijf op Urk mag een aantal toekomstige bewoners van 
IJburg ‘proefslapen’ in de waterwoning. ABC Arkenbouw is gespecialiseerd in het bouwen en ontwikkelen van waterwoningen, het bedrijf bouwt 
momenteel ook aan negentien drijvende woningen voor Terwijde, een nieuwbouwwijk in Utrecht. 
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De verkoop van de kavel Wijk 
1-22 aan de Westhaven leidt op 
diverse fronten tot tumult. 

Koper en gemeente zijn het oneens 
over de afwikkeling van de schade 
die ontstond doordat de koper 
bij het ontwerp van een nieuw te 

Anja Keuter-Kapitein (UG) klaagt

Tumult rond kavel Wijk 1-22
bouwen woning uitging van de ver-
keerde eisen. Commissielid Anja 
Keuter-Kapitein (UG) kreeg het 
woensdag in Commissie 2 aan de 
stok met wethouder Johannes Kof-
feman. Die vond dat zij er niet goed 
aan deed om de zaak in de open-
baarheid breed uit te meten.

Niet elegant
Keuter vroeg de wethouder waarom 
er niet gebouwd wordt op de loca-
tie aan de haven, terwijl dat volgens 
de eisen die bij de grondverkoop 
hoorden al wel zou moeten. Kof-
feman legde uit dat de vertraging 
alles te maken had met de gesprek-
ken tussen gemeente en koper over 

de schade die is ontstaan door ver-
keerd handelen van de gemeente. 
,,Het is elegant om dat eerst af te 
werken en dan naar eisen te kij-
ken.”
Daarop gaf Keuter een inkijkje in de 
onderhandelingen. Volgens haar is 
de schadeclaim van de koper bijna 
net zo hoog als het bedrag dat voor 
de grond betaald wordt. Ook zou 
de kavel al aan derden aangeboden 
zijn, terwijl dat volgens de afspra-
ken niet mag.
Die openheid van zaken ging de 
wethouder een stap te ver. Maar hij 
voegde er wel aan toe dat de eisen 
bij de koper afgedwongen kunnen 
worden.

De Arbeidsinspectie heeft bij 
haar onderzoek naar het over-
lijden van brandweerduiker 
Lubbert Romkes negentien 
overtredingen van de Arbeids-
omstandighedenwet gecon-
stateerd. Het Openbaar Mi-
nisterie (OM) maakte vandaag 
bekend dat er geen individu-
ele fouten zijn gemaakt en dat 
daarom niemand strafrech-
telijk vervolgd wordt. Naar de 
rol van de gemeente wordt wel 
nader onderzoek gedaan.

De oorzaak van het ongeval blijft 
onduidelijk. Het OM heeft de re-
sultaten van het onderzoek niet 
openbaar gemaakt. Wel werd rich-

Onderzoek duikongeval Lubbert Romkes

OM: ‘Geen individuele fouten gemaakt’
ting gemeente aangegeven dat er 
niet duidelijk een oorzaak aange-
geven kan worden. Jammer volgens 
burgemeester Jaap Kroon. ,,Veel 
mensen hebben behoefte aan dui-
delijkheid over hoe het ongeluk is 
gebeurd. Duidelijk is in elk geval wel 
dat er geen aanwijzingen zijn dat er 
individuele fouten gemaakt zijn.”
De vraag of het ongeval te wijten 
was aan een van de negentien over-
tredingen van de Arbeidsomstan-
dighedenwet, of aan een combina-
tie daarvan, laat Kroon aan het OM. 
,,Maar wat ons betreft is het wel 
veelzeggend dat het duikteam van 
de plaatselijke brandweer gewoon 
haar werk mag blijven uitvoeren.”

Administratieve zaken
Bij een aanzienlijk deel van de ne-
gentien punten gaat het om puur 
administratieve zaken. Zo waren 
duikdiploma’s van de duikers niet 
op de duiklocatie aanwezig. Verder 
vulde de brandweercommandant 
de logboeken in, terwijl dat door de 
duikers moet gebeuren. Ook bleek 
de laatste medische keuring van 
Romkes iets later te hebben plaats-
gevonden dan voorgeschreven is.

Over enkele punten bestaat volgens 
regionaal brandweercommandant 
Tijs van Lieshout landelijk onenig-
heid. ,,Zo is er een discussie over 
welk soort seinlijn er gebruikt moet 
worden. Verder wordt gesteld dat 

op de wal een dieptemeter aanwe-
zig moet zijn. Zo’n voorziening is er 
gewoon niet. Vandaar dat we tegen 
die punten in beroep gaan.”
Verder bleek de kwaliteit van de 
ademlucht niet aan de eisen te vol-

doen en waren op het gebied van 
de maskers niet alle voorschriften 
goed nageleefd. Kroon: ,,Of die 
opeenstapeling van feiten een oor-
zaak van het ongeval kan zijn, dat is 
aan het OM.”


