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De komende vier maanden wordt cruiseschip Aurora
gebruikt voor de opvang van Haarlemse daklozen

Regio
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reportage Morgen verwelkomt de kapitein de eerste bewoners

The Love Boat
voor daklozen
In deze periode van het jaar wordt hij normaal gesproken vooral gebruikt om Nederlandse toeristen over de Rijn naar Duitse kerstmarkten te vervoeren. Maar corona heeft ook het dienstrooster van riviercruiseschip Aurora danig in de war geschopt. Het vaartuig ligt tot en met half maart aan de Spaarndamseweg, als verblijfplaats voor Haarlemse daklozen. Morgen arriveren de eerste gasten.
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a.aarts@mediahuis.nl

We hopen dat
ze doorstromen,
dat ze stappen
maken in hun
leven

Haarlem
Het verblijf op de
Aurora is geen straf, zo blijkt tijdens een rondleiding van regiomanager Yolanda Veerhuis van PerMens. Dat is de zorginstelling die
de daklozenopvang op de boot
begeleidt. Hoewel het cruiseschip
twintig jaar oud is, blinkt het koper de bezoeker tegemoet. In de
ontvangsthal hangt een kroonluchter. Schilderijen aan de wanden en
protserige spiegels completeren
het gevoel alsof The Love Boat de
stad is binnengevaren.
Alles blijft gewoon hangen,
benadrukt Veerhuis. Het schip
ontdoen van pracht en praal zou
volgens haar een ’verkeerd signaal’
afgeven. Alsof het gebrek aan een
woning de neiging tot kleptomanie
aanwakkert. ,,Dan ga je er op voorhand van uit dat het fout gaat, dat
willen we helemaal niet. We willen
uitstralen dat de bezoekers van
harte welkom zijn op dit mooie
schip. In dezelfde staat waarin we
het hebben gekregen, geven we het
over dik vier maanden weer terug
aan de eigenaar.’’

Eigen hut
De Aurora is eigendom van de
Zwitserse rederij Navibelle. In de
zomer bevaart het schip de Europese rivieren. PerMens gaat alleen de
achterste helft van het vaartuig
gebruiken. Daar zijn de hutten die
de gemeente nodig heeft, de rest

Protserige spiegels completeren het Love Boat-gevoel.

van de 73 slaapvertrekken blijft
ongebruikt. De hutten zijn - inclusief badkamertje - veertien vierkante meter groot en geschikt voor
twee personen. Maar vanwege
corona heeft iedere dakloze zijn
eigen onderkomen. De gangen met
de niet-gehuurde hutten worden
vanwege de brandveiligheid overigens niet afgesloten.
De helft van de daklozen kijkt
uit op de kade. Degenen met een
hut aan bakboord hadden wellicht
gehoopt op uitzicht op het
Spaarne, maar dat wordt belemmerd door een soortgelijk cruiseschip (van dezelfde eigenaar) dat
tegen de Aurora aan ligt.

Zelf koken
Het is de bedoeling dat de tijdelijke bewoners hun eigen verblijf
dagelijks schoonmaken. De begeleiders checken of het adequaat
gebeurt. Ook bij het bereiden van
de drie dagelijkse maaltijden worden de passagiers ingeschakeld.
Overdag gezamenlijk boodschappen doen in de supermarkt en ’s
avonds in de uitstekend geoutilleerde keuken het avondmaal bereiden. ,,We bekijken welke daklozen het leuk vinden om bij welke
activiteiten te helpen. De ene vindt
het niet erg om de gang te stofzuigen, de ander kookt graag.’’ De
maaltijden worden genuttigd in de
royale eetzaal.
Overdag mogen de bewoners
doen wat ze willen. Eenmaal terug
op het schip hebben ze zich te
houden aan de regels. Zo mag geen
alcohol aan boord worden gedron-
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Reacties uit de buurt
Van omwonenden heeft de
gemeente volgens
verantwoordelijk wethouder
Marie-Thérèse Meijs ’niet heel
veel’ reacties ontvangen. ,,Ze
zijn ook gewend dat daar ’s
winters passagiersschepen
liggen. Onze beveiligers zorgen
ervoor dat de huisregels
worden nageleefd.’’ Toen het
idee definitief was, heeft Meijs
contact gelegd met leden van
de wijkraad. ,,Omdat we ze mee
wilden nemen in ons plan. Het
is nooit goed als ze dit uit de
krant vernemen.’’
Hoewel het cruiseschip twintig jaar oud is, blinkt het koper de bezoeker tegemoet.

ken en is roken in de hutten verboden. Wie een peuk op wil steken,
kan dat doen op het half open
opperdek.
Toezicht op het naleven van de
regels is ruimschoots aanwezig. Zo
is de balie in de ontvangsthal altijd
bezet. Ook is de Duitstalige kapitein met twee bemanningsleden
(engineer en matroos) voortdurend
present. ,,Hoewel er uiteraard niet
wordt gevaren, blijft hij verantwoordelijk voor de veiligheid van
de passagiers.’’ De bemanning is
ook nodig om de installaties aan
boord te laten draaien, die onder
meer de watervoorziening en de
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riolering laten functioneren.
De gemeente heeft beveiligers
ingehuurd om te zorgen dat alles
ordentelijk verloopt. Ook zijn
camera’s opgehangen om extra
toezicht te houden. Tevens zijn
steevast enkele begeleiders van
PerMens aanwezig. Die kijken niet
alleen of alles reilt en zeilt aan
boord, maar proberen de daklozen
ook te helpen met hun problemen.
Zo worden de cliënten begeleid in
hun traject naar meer zelfstandigheid, zoals bij het opbouwen van
een sociaal netwerk. ,,We hopen
dat ze doorstromen, dat ze stappen
maken in hun leven.’’

In eerste instantie komen maximaal 35 daklozen op het schip te
wonen. Mogelijk wordt het aantal
passagiers - als de gevoelstemperatuur onder de tien graden komt uitgebreid.
De nieuwe passagiers hebben een
verschillende achtergrond. Zo
komen er ’economisch daklozen’
die in hotels verblijven, maar ook
personen die op de wachtlijst staan
voor een slaapplaats in de opvang
aan de Wilhelminastraat of bij
Velserpoort aan de Vondelweg.
,,Die slapen vaak bij vrienden op
de bank of op straat. Ja, dan is dit
natuurlijk een hele verbetering.’’

De tweepersoons hutten zijn veertien vierkante meter.
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Het zou heel
onlogisch zijn
de opvang gratis
aan te bieden

’We hebben gekozen voor een zo hoog mogelijke
kwaliteit van zorg tegen zo laag mogelijke kosten’
Haarlem
De gemeente werkt
bij de daklozenopvang op de Aurora samen met zorginstantie PerMens. Het is de eerste keer dat de
Amsterdamse instelling een dergelijk project in Haarlem begeleidt. Bij de voorzieningen Velserpoort en in de Wilhelminastraat is
de zorg in handen van HVO-Querido.
,,Bij opdrachten van deze omvang
zijn we verplicht een aanbestedingsprocedure te starten’’, legt
verantwoordelijk wethouder Marie-Thérèse Meijs uit. ,,Daarop
hebben we vier partijen uitgenodigd waarmee we in gesprek zijn
gegaan. We hebben gekozen voor
een zo hoog mogelijke kwaliteit
van de zorg tegen zo laag mogelijke kosten. Het gaat om kwetsbare
mensen, dus we moesten een instantie hebben die weet waar ze
mee bezig is. Nee, we wilden HVOQuerido geen voorkeursbehandeling geven. Dat zou niet zuiver
zijn. Anders krijgen nieuwe toetreders nooit een kans.’’
De totale kosten van de opvang
op het cruiseschip bedragen
950.000 euro. Daar valt de huur
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van de Aurora onder en het inhuren van personeel, zowel beveiligers als zorgbegeleiders.
De opvang voor daklozen moest
worden uitgebreid vanwege de
coronamaatregelen. Om de veilige
onderlinge afstand te kunnen
waarborgen, was een extra locatie
nodig. ,,We moeten verdunning
bieden van de maatschappelijke
opvang’’, aldus Meijs.
Bij de eerste coronagolf deed de
Beijneshal aan het Stationsplein
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dienst als extra opvang. Die stond
toen leeg, omdat Volleybal Combinatie Spaarnestad en verschillende scholen geen gebruik maakten
van de hal. Inmiddels zijn die teruggekeerd.
De eigenaar van de Aurora, die
vaker gebruik maakt van het
Spaarne als winterstalling, bood
zijn diensten bij de gemeente aan.
,,Dat vonden we een goede optie
om de nood te lenigen. In het verleden is het huren van een schip

weleens geopperd bij onze stafvergadering. Die liggen ’s winters
toch maar voor anker. We hebben
ook een scan gemaakt van alle
vastgoed in Haarlem, maar daar
vonden we geen geschikte mogelijkheden.’’
De opvang in Haarlem is voor
een dakloze niet gratis. Per etmaal
moet 5,75 euro worden betaald,
zowel op de Aurora, in Velserpoort
als in de Wilhelminastraat. ,,Daarmee willen we de daklozen op een
bepaalde mate van zelfredzaamheid wijzen en verantwoordelijkheid geven.’’
De daklozen krijgen een uitkering van de gemeente die is bedoeld voor drie primaire levensbehoeften: onderdak, voeding en
kleding. ,,Het zou dan heel onlogisch zijn om de eerste twee gratis
aan te bieden. Het zou ook niet
fair zijn tegenover bewoners van
een sociale huurwoning die alles
zelf moeten betalen. We vrezen
ook dat het een aanzuigende werking heeft als we de daklozenopvang in Haarlem gratis maken.
Omliggende gemeenten vragen
namelijk ook een vergoeding.’’

