
Hek ’vissteiger’ van het slot
3 Vissers kunnen eindelijk
terecht op aanlegplaats
Renselkade Winschoten
3 Hek rond steiger open
als havenmeester er is

Winschoten De hengels kunnen

Door Jean-Paul Taffijn
Winschoten De hengels kunnen

uit vanaf de nieuwe steiger aan de

Renselkade in Winschoten. Een

slot op een groot, stalen hek rond

de steiger verhinderde dat, maar er

is een oplossing gevonden. En die is

zo simpel als goede oplossingen

vaak zijn. Derk Nieuwenhuis van

deWinschoter Hengelcentrale: "Op

het moment dat de havenmeester

er is, is het hek open." ’s Zomers is

dat van zes uur ’s ochtends tot tien

uur ’s avonds. Zodra er scheepvaart

is, is de havenmeester present.

Nieuwenhuis zegt dat het aan

wethouder Ricky van den Aker te

danken is, dat de ergernis onder de

vissers nu is verdwenen. "Wij heb-

ben het haar laten zien en ons pro-

bleem uitgelegd. Daar had zij met-

een orennaar en zeheeft erwat aan

gedaan." Eigenlijk vindt Nieuwen-

huis dat er helemaal geen hek om

de steiger hoort. "Dat lokt alleen

maar agressie uit. Mensen die er-

achter willen komen, komen er

toch wel." Het hek moet voorko-

men dat andere mensen van de

steiger gebruikmaken dan de rond-

vaartboot, waarvoor hij bedoeld is.

De tralies waren de vissers een

doorn in het oog. Juist op die plek

werd altijd veel gevist. De zand-

grond eronder lokt veel vissoorten,

zoals voorns. Nieuwenhuis: "Het

zat er altijd vol met vissers.We zijn

blij dat we er weer heen kunnen.

Tenminste: als de havenmeesters

zich aan de afspraken houden. Vol-

gens Nieuwenhuis zat het hek de

afgelopen dagen toch nog een paar

keer ten onrechte op slot. "Het is

nog even wennen denk ik. Anders

schrijf ik weer een brief."

¬ Dit hek om de steiger is voor-
taan open als de havenmeester
present is. Foto: Archief DvhN


