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Schipper: Brug gevaarlijk punt?
Dat is hilarische kletspraat!
FRITS POELMAN

GRONINGEN Omwonenden die vin-
den dat de Paddepoelsterbrug zo
snel mogelijk gerepareerd en te-
ruggelegd moet worden, voelen
zich gesterkt door het onderzoek
naar de oorzaak.

,,Rijkswaterstaat houdt nu al een
half jaar vol dat de brug vanwege de
veiligheid niet gerepareerd kan wor-
den. Maar wat blijkt: als zij gewoon
haar werk doet, valt het met die vei-
ligheid wel een beetje mee. Er was
geen ongeluk geweest als de brug
niet was dichtgedraaid’’, zegt een
omwonende die anoniem wil blij-
ven.

Volgens Stephan Bauman, betrok-
ken bij de groep BrugTerug – die zich
inzet voor reparatie en terugkeer
van de brug – kloppen wel meer be-
weringen van Rijkswaterstaat niet.
,,Er zouden de afgelopen vijf jaar ex-
tra verkeerslichten, waarschuwings-

borden en een speciale snelheidsbe-
perking zijn geplaatst en ingesteld,
maar daar is geen sprake van.’’

Zijn conclusie: Rijkswaterstaat zet
mensen op het verkeerde been. In-
clusief de politiek. ,,Raadsleden en
Statenleden krijgen te horen dat de
brug ‘ondanks maatregelen is aan-
gevaren door de slechte zichtbaar-
heid’. B en W en Gedeputeerde Sta-
ten nemen onware verhalen van
Rijkswaterstaat over en de vragen-
stellers nemen daar genoegen mee.
Want maatregelen zijn niet getrof-
fen en het uitzicht was voldoende.’’

Rijkswaterstaat houdt volgens
hem ook tegen beter weten in vol
dat de brug in een gevaarlijke fles-
senhals ligt. ,,De doorvaartbreedte
van 22 meter is relatief smal, maar
niet het smalste deel op de route. Als
de brug een belemmering was, zou
dat vorig jaar zeker in een rapport
over de veiligheid van de vaarweg
hebben gestaan. Maar dat repte met
geen woord over de Paddepoelster-

brug. Toch vreemd als die zo gevaar-
lijk was.’’

Ook de toenemende drukte waar
Rijkswaterstaat van spreekt, is twij-
felachtig. Dat geldt weliswaar voor
de laatste jaren, maar het kanaal is
jarenlang veel drukker geweest. Bij
schippers moet je helemaal niet aan-
komen met het verhaal dat de brug
een gevaarlijk punt zou zijn.

Een Groninger schipper doet dat
verhaal af als ‘hilarische kletspraat’.
,,Dat is apekool. Ik ben honderden
keren door de brug gevaren en het is
een van de makkelijkste, breedste en
veiligste bruggen tussen Groningen
en Lemmer. Zeker geen zorgenkind.

Schippers willen natuurlijk het liefst
helemaal geen bruggen, maar ze
zien deze brug met z’n oogverblin-
dende verkeerslichten en moderne
navigatiemiddelen als AIS en radar
heus wel.’’

BrugTerug wil dat de brug alsnog
wordt gerepareerd uit het schade-
potje van Rijkswaterstaat en zo snel
mogelijk wordt teruggelegd. ,,Eerst
repareren, dan zien we wel weer.’’
Dat sluit een onderzoek naar de toe-
komstige situatie – met een hogere
brug of geen brug – niet uit. Maar
volgens Bauman is er geen reden de
brug te vervangen. ,,Het economi-
sche voordeel van het verbreden
van de vaarweg is zo klein, dat valt
niet eens te becijferen.’’

Veel mensen zijn bang dat de
brug, onderdeel van het Pieterpad
en andere toeristische routes, nooit
meer terugkomt. Honderden scho-
lieren en forensen maakten er dage-
lijks gebruik van. Ze klaagden in de
winter over onveilige omleidingen.

‘Er was geen
ongeluk geweest
als de brug niet
was dichtgedraaid’


