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Brons Museum al
twee jaar dakloos
APPPINGEDAM Bijna twee jaar nadat
het Brons Motorenmuseum uit
zijn onderkomen in Appingedam
werd gezet, is er nog altijd geen
zicht op een nieuw onderkomen.

Overname remise
in Nieuweschans
ketst af op
lange rechtszaak

De zoektocht naar een alternatieve
locatie heeft tot dusver geen concrete resultaten opgeleverd. Ook al
door de voortslepende rechtszaak
die het museum voert met zijn exhuurbaas Control Seal.
Dat bedrijf is eigenaar van de
vroegere
Brons-motorenfabriek
waar het museum van 2008 tot
maart vorig jaar zetelde. Toen zegde
Control Seal de huur definitief op.
Ook in 2015 werd het museum al uit
het pand gezet, maar dat kreeg het
toen via de rechter teruggedraaid op
straffe van een dwangsom.
Vorig jaar bepaalde een rechtbank
dat Control Seal dat vonnis onvol-

doende heeft nageleefd en daarom
inmiddels bijna 1 miljoen euro aan
dwangsommen moet betalen. Dat is
voor het museum een welkome
bruidsschat voor een verhuizing
naar een nieuwe plek.
Het museumbestuur krijgt het
geld echter niet op tafel. Control Seal
stapelt beroep op beroep tegen de
dwangsommen. Ook de vergoeding
die het museum claimt voor waterschade door een lekkend fabrieksdak, is onderwerp van een bodemprocedure die nog tijden kan duren.
Door de aanhoudende onzekerheid strandde onlangs nog een ver-
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huizing naar de Oude Remise in
Nieuweschans, zegt bestuursvoorzitter Anne Nijboer. ,,Wij hadden een
principe-koopovereenkomst, maar
kregen de financiering niet tijdig
rond. Nu praat de Friese eigenaar
met een andere overnamekandidaat, stichting de Graanrepubliek.’’
Andere opties die het afgelopen
jaar de revue passeerden, zijn te
duur of anderszins niet haalbaar.
,,Een ideale locatie zou de oude
scheepswerf in Westerbroek zijn’’,
zegt Nijboer. ,,Maar het prijskaartje
is voor ons niet te betalen.’’
Nijboer praat binnenkort met
Groningen Seaports over locaties in
Delfzijl. De museumstichting stelt
nogal wat eisen aan de nieuwe plek:
direct aan vaarwater, liefst industrieel erfgoed en met 1000 tot 1500
vierkante meter opslag- en expositieruimte voor de collectie van dertig antieke Brons-(scheeps)motoren.
Die ligt opgeslagen in loodsen.

