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’U woont in een haven. Nee, u woont niet in een haven. Of wel?’

Door Richold Brandsma

Het is een heel mooi vernieuwd stukje
stad. De Voermanhaven aan de rand
van Paddepoel, tegen het Reitdiep.
Een verzameling eengezinswoningen
met carport en tuin aan de achter-
kant, gegroepeerd rond een grote wa-
terpartij. De droom van elke make-
laar, maar voorlopig niet helemaal
van de bewoners.

groningen < Zo was er lange tijd het
bruggetje in het Jaagpad dat de grens
vormt tussen Voermanhaven en Reit-
diep. Dat bruggetje viel lange tijd voor-
al op omdat het altijd openstond en zo
een onneembare hindernis vormde
voor fietsers. Deze week werd de brug
opgeleverd en kregen de bewoners een
brief. Daarin een handleiding voor de
bediening en een tegenvaller: de brug
wordt handbediend en niet automa-
tisch.

”Maar wacht even”, dacht bewoner
Gert Groenwold en dook in een dos-
siermap om het koopcontract van zijn
woning op te zoeken. En jawel hoor,
daar stond het in het contract, letter-
lijk: ’de bewoners zal door de gemeen-
te in het bezit worden gesteld van een
keycard om de brug automatisch te be-
dienen’.

”Als het zo in je koopcontract staat,
zul je er ook wel voor betaald hebben”,
filosofeert Groenwold. ”Maar ik hoef
mijn geld niet terug, ik wil die automa-
tische bediening.”

Want de handmatige bediening is
een tijdrovend karweitje: boot aanme-
ren, de wal op, slagbomen neer, brug
omhoog draaien, instappen, doorva-
ren, afmeren, uitstappen, brug neer,
slagbomen open. Dat kost al snel een
dik kwartier. ”Dat wordt gezellig als ik
er met mijn ene bootje door moet en er

staan weerszijden twintig fietsers te
wachten tot ik eindelijk klaar ben.”

Tijdens de warme dagen afgelopen
zomer deed zich een nieuw fenomeen
voor: de Voermanhaven werd door
Paddepoelers benut als openbaar
zwembad en zonne-
weide. Goed voor de
banden tussen oud en
nieuw Paddepoel,
maar ook veel over-
last voor ’nieuw Pad-
depoel’.

”Mensen lagen schaars gekleed voor
mijn raam te zonnen”, zegt een bewo-
ner. Lege patatbakjes werden als dank
achtergelaten en er was een boel her-
rie.” Dat was ook weer niet de bedoe-

ling. Niet dat er een wanklank viel,
”want we kunnen best goed met elkaar
overweg, maar er zijn andere manie-
ren om te integreren.”

Bovendien is het zwemmen op deze
plek bloedlink, want tijdens de bouw is

er van alles in het wa-
ter gegooid, waaraan
zwemmers zich ern-
stig kunnen verwon-
den en bovendien zijn
de bewoners niet alle-

maal ervaren schippers. Dat maakt af-
meren van hun boot tussen de zwem-
mers tot een hachelijke onderneming.
Daarom werd de gemeente benaderd
met de stelling dat de Voermanhaven,
zoals de naam doet vermoeden, een

haven is en dat daar speciale regels,
ook over zwemmen of eigenlijk niet-
zwemmen.

Gemeentelijk projectleider Van
Riemsdijk bagatelliseert het gevaar.
Ook meldt hij in een uitvoerig betoog
dat de Voermanhaven eigenlijk niet
echt een haven is. ”Het is een plek om
te vertoeven en zwemmen past daar-
bij.”

Daar zijn de bewoners het lang niet
mee eens en zie: daar kwam deze week
de al genoemde brief over het brugge-
tje. Met daarin weer termen als de ’sta-
tus haven’ en ’havenmond’.

Het lijkt een kwestie van tijd voordat
advocaten en rechters in de Voerman-
haven duiken.

’Mensen lagen schaars
gekleed voor de

ramen te zonnen’
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