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Management Samenvatting
De straat “Haven“ in Reduzum, in het dorp beter bekend als de “Droge Haven”, is aan groot
onderhoud toe. Er is ruim 24 jaar geen enkel onderhoud gepleegd en de gevolgen zijn zichtbaar en
merkbaar. Het geheel maakt een verwaarloosde indruk en levert ronduit gevaarlijke situaties op (zie
foto’s bldz. 19). De houten damwandconstructie is verrot, valt uit elkaar en het wegdek is slecht.
Daarnaast is er een probleem met hemelwaterafvoer en riolering. Er is sprake van wateroverlast
(overstroming van riool en putten, ook in woningen) wanneer er hevige neerslag valt.
Dorpsbelang heeft input gevraagd voor een Dorpsvisie betreffende renovatie en toekomst van de
Droge Haven in Reduzum, van zowel hun werkgroep Romtlike Saken, als van de
Havenbewoners. Middels een schriftelijke enquête is onder de Havenbewoners onderzoek gedaan
naar o.a. verbeterpunten en toekomstwensen. Hun visie is uitgebreid beschreven in het
document ‘Havenvisie Havenbewoners, december 2020’. Romtlike Saken heeft input gegeven voor een
bredere (dorps)visie middels interviews met een aantal belanghebbenden en verwerkt in de
‘Adviesnotitie Droge Haven, augustus 2021’. Daarnaast zijn de volgende documenten betrokken:
‘Masterplan Reduzum 2020-2030’, de richtlijn voor Dorpsbelang Reduzum voor de komende jaren
en tot stand gekomen door diverse (keukentafel)gesprekken met bewoners van Reduzum.
‘Adviesrapport Wolwêzengroep Reduzum’ (Lisette Woltjer, november 2018).
Dit document ‘Dorpsvisie Renovatie Droge Haven Reduzum 2022’ is een samenvoeging van
bovengenoemde stukken met accent op overeenkomsten, waarbij speerpunten en raakvlakken op
hoofdlijnen zijn uitgewerkt (zie overzichtsfoto bldz. 5, H1: ‘Visuele presentatie gedeelde Havenvisie’mindmap).
Pijlers onder de Toekomstvisie van de Droge Haven zijn: Klimaatverandering en afwatering,
een Multifunctionele ruimte, een ontmoetingsplek voor alle generaties in combinatie met het
creëren van een karakteristieke, Authentieke, sfeervolle dorpskern, die tevens aantrekkelijk is voor
passanten (wandelaars, fietsers, bootjes) en mogelijkheden biedt voor het organiseren
van kleinschalige activiteiten en kleinschalig parkeren (zie verder, H5. Toekomstvisie, bldz. 15).
Het is zaak te anticiperen op klimaatverandering en met deskundigen een goed afwateringsplan te
realiseren. Het is belangrijk hierbij rekening te houden met de (historische) waterloop, omdat
wateroverlast zich met name op die plekken concentreert (zie bldz. 7, 8, en 21). De openbare ruimte
dient klimaatadaptief te zijn, dus zowel ‘water-‘, als ‘hitteproof’. Vergroening speelt hierbij een
centrale rol. Verder kunnen op de Droge Haven diverse andere verbeteringen aangebracht worden,
o.a. met betrekking tot verkeersveiligheid (zoals beter verkeersoverzicht bij in-/uitrijden hoek
Haedstrjitte-Haven), toegankelijkheid in brede zin (niet alleen voor kinderwagens, rollators, grasmaaier
e.d., maar ook wat betreft opritten van bepaalde woningen), het toevoegen van moderne en
innovatieve elementen (zie voor meer, H6. Verbeterpunten, bldz. 18).
De bewoners vinden het daarbij belangrijk dat de dorpsvisie ten aanzien van renovatie en inrichting
aansluit op de principes van de omgevingsvisie Gemeente Leeuwarden: Vergroenen, Verbinden,
Verwaarden. De verwijzing naar de historische context (de oude haven) wordt gewaardeerd in het
huidige ontwerp. Voor de Havenbewoners is een fijne, goede en mooie woonomgeving belangrijk,
plus dat in het ontwerp rekening gehouden wordt met de No-Go’s (geen doorgaande weg, geen groot,
kaal plein en niet inleveren op het groen). Een aandachtspunt is verder dat er sprake is van vervuilde
grond binnen de damwandconstructie (zie voor meer, H7. Aandachtspunten, bldz. 20).
Lees voor verdere verduidelijking, verdieping en motivering de inhoud van deze notitie.
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‘Openbare ruimte dient het openbaar belang en moet daarom geschikt zijn voor iedereen om gebruik van te maken.
Dit is zeker in kleine dorpen van belang doordat er steeds meer voorzieningen, en dus ontmoetingsplaatsen,
verdwijnen. Hierom is het voor het ontwerp van openbare ruimte voor alle leeftijden belangrijk om de ruimte vanuit
verschillende perspectieven te beleven en waar mogelijk de ruimte zo flexibel te maken als de variatie van
gebruikers. Wat voornamelijk naar voren komt in alle categorieën is de vraag naar ontmoetingsplaatsen, activiteiten
en toegankelijkheid. De aard van de ontmoetingsplaatsen en activiteiten verschilt wel per leeftijdscategorie. Daarom
is het belangrijk hier rekening mee te houden bij het inrichten van zulke ontmoetingsplaatsen’
Adviesrapport Wolwêzengroep Reduzum (Lisette Woltjer, november 2018).
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1. Inleiding
In de Dorpsvisie Droge Haven worden aan de hand van verschillende onderwerpen (hoofdstukken),
aspecten in kaart gebracht, die van belang zijn voor de toekomst van de Droge Haven in combinatie
met de renovatie.
Na een beschrijving van de historische context, de oorspronkelijk waterloop, (de betekenis van) het
huidige ontwerp en een overzicht van de belanghebbenden van de openbare ruimte Droge Haven,
wordt een vertaling gemaakt naar de gedeelde toekomstvisie, verbeterpunten en
aandachtsgebieden. Met als afsluiting enkele sfeerplaatjes (impressiefoto’s) ter inspiratie (en
illustratie van de visie).

Visuele presentatie gedeelde Havenvisie (Mindmap)
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2. Historie van de Haven

Het oude dorpscentrum van Reduzum is de Haven. Doordat de historische haven hier vele jaren
geleden is gedempt, wordt deze plek voor het gemak vaak geduid als de ‘Droge Haven’. Deze plek
vervult al jaren een centrale functie in het dorp voor diverse activiteiten, zoals de Reduster Merke
(dorpsfeest), straatkaatsen en markt. Het is de plek waar in het verleden alle goederen met skûtsjes
naar binnen werd gevaren. Van boomstammen voor de houtzagerij tot aan garen voor kleding en
voedsel, vrijwel alles kwam bij de Haven het dorp binnen. Vanaf de Haedstrjitte kon men de boten
zien aankomen en vertrekken: er was vrij zicht over het water en de weilanden, tot aan Irnsum.
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De toegang naar de laad- en losplaats aan de westkant was dan ook de plek waar veel bedrijvigheid
was. De weg langs de oostkant was een smalle, maar wel verharde karrenweg, in beide richtingen
begaanbaar voor langzaam verkeer, met een paal in het midden tegen groot verkeer (zie
onderstaande foto’s).

Op bovenstaande foto is tevens een aftakking van de haven te zien aan de westkant: ter hoogte van
Haven 16 liep onder het ‘iisbaanbrechje’ een watertje/sloot richting de oude houtzagerij (achter
Haven 4). Dit is belangrijk om te weten vanwege het natuurlijk verloop van het (regen)water. Zie ook
onderstaande plattegrond.
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Ditzelfde belangrijke punt van het natuurlijk verloop van het (regen)water geldt ook voor de
oostkant ter hoogte van Haven 7. Historisch gezien was dit de plek waar ooit een gemaal stond, die
het water van de lage ‘Âld sleat yn Reduzum’ naar de hoger gelegen haven pompte. Ook deze ’Âld
Sleat’ is gedempt, maar ligt nog altijd laag en lager dan de Haven. Zie plattegrond ‘Âld Sleat’:
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De oorspronkelijke haven liep tot aan de Haedstrjitte ->

Vanaf de jaren 1930 is de haven in stappen gedempt.

Uiteindelijk was al het water uit de
haven tot aan de A.J.
Smedingstrjitte verdwenen.
Van het ontwerp hier naast is
bekend dat het grasveld in het
midden van de Haven in de
najaars- en winterperiode vaak
drassig en nat was; afwatering
was toen kennelijk ook al een
probleem.
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Uitzicht richting Irnsum, glooiend gras.

Richting Kopse Kant (Haedstrjitte)

Plateau, verhoogde rand, opstap, paal
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3. Huidige vormgeving
In 1997 is de Haven op de schop gegaan in samenwerking met het tv-programma “De Uitdaging” van
Angela Groothuizen. Het oorspronkelijke plan was de gedempte haven uit te graven en het water
(deels) terug te brengen en zo de dorpskern haar oorspronkelijke gezicht terug te geven. Uiteindelijk
is dat niet gelukt, vanwege de vervuilde grond die men tegenkwam (zie H7 ‘Aandachtspunten’). Dit
leidde tot het huidige ontwerp. Er zijn damwanden geplaatst die ervoor zorgen dat de vervuilde
grond opgesloten zit en zich niet richting woningen verplaatst. Daarnaast is de vervuilde grond
afgedekt met folie, waarop schone grond is aangebracht. Tevens is een aantal peilbuizen geplaatst
voor het nemen van bodemmonsters en het verrichten van metingen. De ontstane ophoging is een
contramodel van de oorspronkelijke vorm van de haven. Het is een architectonische verwijzing naar
de gracht, nu uitgevoerd in houten damwand, grond, beplanting en (sier)gras. Het gras is glooiend
aangelegd, refererend aan het golvende water. De beplanting is strategisch geplaatst en zorgt voor
de bewoners een gevoel van vrijheid. Kinderen hebben de ruimte om te spelen. Voordeel van het
verhoogde groen is, dat het gedurende de wintermaanden minder nat en drassig is, zoals voorheen.
De verhoogde randen worden met mooi weer regelmatig gebruikt om even te zitten en bij te praten.
Op drie plekken verbinden bestrate plateau’s de westelijke en oostelijke zijde van de Haven met
elkaar, bereikbaar via trapjes en opstapjes.
De algehele vormgeving met reliëf of hoogteverschillen draagt bij aan het speelse karakter van het
ontwerp. Aan de westzijde bevinden zich 16 parkeerplekken.
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4. Openbare ruimte en Belanghebbenden
Om mogelijkheden met betrekking tot de Droge Haven te onderzoeken, is geïnventariseerd wie de
belanghebbenden zijn van de openbare ruimte en wat hun belangen zijn. Dit is middels interviews
met een aantal belanghebbenden in kaart gebracht. De visie van de bewoners van de Haven staat
uitgebreid beschreven in het document “Havenvisie Havenbewoners” (december 2020).

Deelfoto Mindmap ‘Openbare ruimte en Belanghebbenden’
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4.1 Bewoners Haven
De bewoners van de Haven hebben belang bij een goede woonomgeving en toegankelijkheid van
hun woning c.q. garage. Dit laat nu op een aantal punten te wensen over. Daarnaast speelt er een
probleem met hemelwaterafvoer c.q. riolering, en hebben bewoners overlast door overstromingen.
Ook is de staat van de damwandconstructie en de asfaltwegbedekking slecht. Dit is het gevolg van
het ontbreken van enig infrastructureel onderhoud gedurende 24 jaar.
De meerderheid van de bewoners geeft aan tevreden te zijn met het huidige concept (ontwerp,
indeling, architectuur). Wel wordt aangegeven open te staan voor aanpassingen, mits deze leiden
tot verbeteringen (zie H6) en deze een authentieke uitstraling / karakteristieke sfeer ten goede
komen. Het groene straatbeeld, de groene aankleding, ‘vrijheidsgevoel’, het groene uitzicht en het
strategisch geplaatste groen met betrekking tot het uitzicht, het wordt allemaal benoemd en door de
Havenbewoners als zeer belangrijk ervaren. Men waardeert het hoge siergras, het gras en er wordt
meerdere malen de wens voor meer sfeer verhogende bomen uitgesproken (bijv. leilindes).
De waardering voor de huidige inrichting, met name de architectonische vertaling van de historie
(verwijzend naar de voormalige haven), wordt eveneens meerdere malen in de enquête genoemd
(“kunstwerk op zich”). Waardoor een link/verwijzing in het (toekomstig) ontwerp naar de haven
vanuit historisch oogpunt bekeken wenselijk/gerechtvaardigd is. Het huidige ontwerp zou als basis
kunnen dienen, om van daaruit desgewenst verbeteringen/aanpassingen te realiseren.
Bij de inrichting zijn de Havenbewoners het verder unaniem eens over de “NO-GO’s”:
* Geen doorgaand (snel)verkeer: de Haven blijft een doodlopende weg, met uitzondering van
wandelaars en fietsers. In het belang van de veiligheid is het zaak het geheel verkeersluw te houden.
* Geen groot kaal plein en/of groot parkeerterrein, geen groot bestraat of geasfalteerd geheel.
Nadrukkelijke wens van de bewoners is het huidige aantal parkeerplekken te handhaven en niet uit
te breiden ten koste van het groen (ook om ongewenste stalling van voertuigen tegen te gaan).
* Niet inleveren op het groen(e straatbeeld/uitzicht).
Voor de uitgebreide visie zie “Havenvisie Havenbewoners” (december 2020).

4.2 Bewoners Haedstrjitte
De bewoners van de Haedstrjitte en dan met name de bewoners van Haedstrjitte 4 t/m 20 en 5 t/m
19 maken soms gebruik van de Haven om te parkeren, als hun straat vol staat met auto’s. Dit kan
ontstaan door activiteiten in en om het café (Haedstrjitte 14).

4.3 Bedrijven op de Haven
-

De bedrijfsruimte van Schoonmaakorganisatie Langeberg, die gevestigd is op de Haven, moet
goed bereikbaar zijn en blijven voor eigen wagens en leveranciers.
Kinderopvang Bernefertier heeft er belang bij dat de Haven geen doorgaande weg wordt
voor snelverkeer en het laatste huis voor de paal van de ‘doodlopende weg’ te blijven
(veiligheid en rust).
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4.4 Bedrijven rondom De Haven
-

Kapsalon Kaphûs heeft belang bij enige parkeerruimte voor auto’s en fietsen. Een fietsenrek
zou een mooie aanvulling zijn, eventueel in combinatie met een oplaadpunt voor E-bikes.

-

Café-Bar De Welp heeft belang bij de Haven voor het parkeren bij evenementen.

4.5 Merke
Tijdens het dorpsfeest staat de kermis op de Haven. Een stroompunt, een rioolaansluiting en een
waterpunt voor de kermisexploitanten zou handig zijn. (Deze aansluitingen zijn natuurlijk bruikbaar
bij alle evenementen). Een overweging is de kermis weer op één plek bijeen te brengen. Nu is de
kermis in twee delen verdeeld over het terrein. Beide opties hebben voors en tegens.

4.6 Kaatsclub
Tijdens de jaarlijkse straatkaatspartij zijn de zes velden over de Haedstrjitte en de Haven verdeeld.
Kaatsclub (KV Jan Reitsma) spreekt de wens uit voor meer breedte om twee velden naast elkaar te
leggen.

4.7 Andere activiteiten
Diverse organisaties/verenigingen hebben aangegeven belang te hebben bij een mooie ruimte in het
dorp, zoals:
-

Theatergroep Fier, die eens in de drie jaar een iepenloftspul organiseert en af en toe gebruik
zou willen maken van de ruimte.

-

De Trije Doarpen Skoale, die er graag de rommelmarkt zou willen organiseren.

4.8 Gemeente/Doarpsbelang
Doarpsbelang wil graag een dorp met goede faciliteiten en de gemeente is de organisatie die dit
faciliteert en heeft belang bij een goed te onderhouden geheel. Omrin heeft belang bij een goede
bereikbaarheid van de Haven met een goede bestrating voor de vuilnisauto.
In het ‘Masterplan Reduzum 2020-2030’ is een aantal zaken/wensen benoemd dat van belang kan
zijn bij de renovatie van de Haven. Zoals: een aantrekkelijk dorp zijn, dorpsbewoners betrokken
houden bij het dorp, ervoor zorgen dat huidige bedrijven in het dorp kunnen blijven, aandacht voor
parkeergelegenheid in het dorp, verbeteren verkeersveiligheid Haedstrjitte, realiseren van een
watertappunt voor wandelaars en fietsers, oplaadpunt voor E-bikes, oog voor nieuwe initiatieven,
rekening houden met een centrale ruimtefunctie.
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5. Toekomstvisie
Bij het opstellen van de toekomstvisie voor de Droge Haven is rekening gehouden met verschillende
belanghebbenden, de wensen vanuit het dorp (Masterplan 2020-2030), het Adviesrapport
Wolwêzengroep Reduzum van Lisette Woltjer (2018) en de visie van de Havenbewoners. Verder sluit
de toekomstvisie aan op de principes van de omgevingsvisie Gemeente Leeuwarden, waarlangs de
gemeente zich de komende decennia wil ontwikkelen: Vergroenen, Verbinden, Verwaarden.
Pijlers onder de Toekomstvisie van de Droge Haven zijn: Klimaatverandering en afwatering, een
Multifunctionele ruimte, een ontmoetingsplek in combinatie met het creëren van een Authentieke,
sfeervolle dorpskern, die tevens aantrekkelijk is voor passanten (wandelaars, fietsers, bootjes) en
mogelijkheden biedt voor het organiseren van kleinschalige activiteiten.

Deelfoto Mindmap ‘Toekomstvisie’

Dorpsvisie Haven (19-04-2022)

15

5.1 Klimaatproof
Met het oog op de toekomst is het voor renovatie/inrichting van de openbare ruimte essentieel
rekening te houden met veranderingen in het klimaat. De openbare ruimte dient klimaatadaptief te
zijn en rekening te houden met veranderingen op het gebied van temperatuur (warmer en droger)
en hevige neerslag (meer regen in kortere periodes). Het wordt dus extremer. Het is zaak de
openbare ruimte en het watersysteem hierop in te richten. Om de openbare ruimte voor de
toekomst voldoende hitte- en waterproof te maken, zal in het ontwerp vergroening een belangrijke
plaats innemen. Zo bevordert een groene inrichting de afvoer en opname van overtollig
hemelwater, en werkt groen verkoelend bij hitte en droogte. Om een hittebestendige openbare
ruimte te creëren, is het advies middels groen/bomen te zorgen voor genoeg schaduw, zodat de
dorpskern ook een plek voor verkoeling is. Bovendien sluit het goed aan op het beleid van gemeente
Leeuwarden (Tegel eruit, Groen erin) en maakt het de dorpskern mooier en aantrekkelijker.

5.2 Multifunctionele ruimte
Er is behoefte aan een Multifunctionele ruimte, waar plek is voor kleinschalig parkeren, het
organiseren van kleinschalige activiteiten, de Merke, het veilig kunnen spelen van kinderen en een
fijne ontmoetingsplek om te verbinden.

5.2.1 Parkeerruimte
Ruimte voor kleinschalig parkeren. Belangrijk is dat er parkeervoorziening voor Havenbewoners
blijft. Het huidige aantal plekken (16) aan de westzijde volstaat: overdag zijn er voldoende lege
plekken, en ’s avonds idem. Ook het Kaphûs en Bernefetier (halen/brengen) maken hier gebruik van.
Enerzijds is het bij bepaalde activiteiten (zoals toneel) wat drukker, maar aangezien dat niet
structureel is, is dat goed te overzien. Anderzijds moet er uitgeweken worden naar
parkeervoorzieningen elders in het dorp tijdens de Merke of kleinschalige activiteiten, wanneer die
plaatsvinden op de Droge Haven.

5.2.2 Kleinschalige activiteiten
Ruimte voor het organiseren van kleinschalige activiteiten. Te denken valt aan (winter)fairs,
(rommel- of vers)markt, cultuur (iepenloft uitvoeringen) en het jaarlijkse strjitte keatsen.

5.2.3 Merke
Tijdens de Merke staat de kermis op de Droge Haven.

5.2.4 Kidsproof
Het kindvriendelijk houden van de Haven wordt als belangrijk ervaren. Hiermee worden niet zozeer
speeltoestellen bedoeld, maar het feit dat kinderen de ruimte hebben en de vrijheid ervaren om
veilig te kunnen spelen. Het ontwerp en de opzet kan de fantasie en creativiteit van kinderen in het
(buiten)spel enorm stimuleren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hoogteverschillen, reliëf, een
multifunctionele op- en/of inzet van elementen. De Haven is een kinderrijke buurt en de leeftijden
variëren van 0 tot jong volwassen. Ook andere kinderen (uit het dorp) spelen hier graag. De wens is
een veilige ruimte, die kinderen (net als nu) stimuleert tot creatief (fantasierijk) buitenspelen.
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5.2.5 Ontmoetingsplek
Een ontmoetingsplek (knus, gezellig en speels) voor onderlinge verbinding. Toegankelijk voor alle
generaties (van 0 tot 100 jaar), minder validen en (bijbehorende) rollende materialen (van
kinderwagen tot rollator, van rolstoel of fiets tot opgang voor de grasmaaier). Dit sluit goed aan op
het onderzoek over de inrichting Reduzum-breed (‘Adviesrapport Wolwêzengroep Reduzum’ van
Lisette Woltjer, 2018), waaruit tevens een behoefte blijkt / advies naar voren komt om de dorpskern
(in zijn functie meer tot zijn recht te laten komen en/of te ontwikkelen) middels het verfraaien,
aantrekkelijk en uitnodigend te maken. Niet alleen als rustplaats voor toevallige passanten (bootjes,
fietsers, wandelaars), maar ook voor de eigen bewoners om er even neer te strijken, bij te praten
en/of doorheen te wandelen. Creëer zitjes en een aantrekkelijke wandelroute, met groen en
schaduw, een fietsenrek, watertappunt en een oplaadpunt.

5.3 Karakteristieke, sfeervolle dorpskern
Hierbij heeft aandacht voor een authentieke sfeer en karakter absoluut toegevoegde waarde voor
de uitstraling van de dorpskern. Gedacht wordt aan een link/verwijzing naar (de contouren van) de
haven/historie, lei-lindes, sierbestrating, voldoende karakteristieke verlichting en organische
vormgeving (refererend aan golvend water), waarin verschillende elementen op een multifunctionele
wijze ingezet/verwerkt worden (bijvoorbeeld: verhoogde randen die tevens gebruikt worden om te
zitten en kinderen uitnodigen om te spelen). Sierbestrating middels klinkers heeft sterk de voorkeur
vanwege het authentieke karakter (patronen, figuren en symbolen), bovendien houdt het minder de
warmte vast en neemt het beter het vocht op, dan nu bij het asfalt het geval is. Wel moet het ‘zwaarverkeer-bestendig’ worden aangelegd (zie H6 ‘Verbeterpunten’).
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6. Verbeterpunten

Deelfoto Mindmap ‘Verbeteringen’

Toegankelijkheid verbeteren: voor alle leeftijden (van 0 tot 100 jaar), inclusief mensen die moeilijk
ter been zijn, en voor diverse (bijbehorende) rollende materialen (van kinderwagen tot rollator, van
rolstoel tot grasmaaier). Toegankelijkheid van oprit/garage verbeteren: niet iedere bewoner (met
name aan de kopse kant) kan goed de eigen oprit/garage indraaien. Aandacht in dit kader ook voor
damwand richting natte haven in verband met het in- en uitrijden bij Haven 15 – 23 (de smalle weg
daar iets verbreden, aanpassen of afvlakken).
Verkeersveiligheid aan de kopse kant. Verbeterpunt in het huidige concept is de verkeersveiligheid
op de hoek Haven/Haedstrjitte (o.a. verkeersoverzicht bij in-/uitrijden) en de vraag om maatregelen
die het stevig (in)rijden (aan de westkant) ontmoedigen.
Groene Buffer Westkant. Bij evenementen staan attracties en publiek dicht op de huizen aan de
westkant, waardoor er extra overlast wordt ervaren. Ook de (gemeentelijke) reinigingswagen, die de
afvalcontainers leegt, staat dicht op de huizen aan de westkant. Het verbreden van het trottoir in
combinatie met een groene buffer (bijvoorbeeld leilindes) zou daar op deze punten al een
verbetering zijn.
Bebording. Duidelijkere bebording is wenselijk (aan weerszijden van de oneven, oostkant
herplaatsen verkeersbord ‘doodlopend’, plus bijvoorbeeld ‘woonerf’ aan de kopse kant van de
Haven).
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Paal. De vaste paal ter hoogte van Haven 13 was demontabel en kon dus van het slot in geval van
noodsituaties. Terugkeer van de demontabele paal of een beugel die naar beneden geklapt kan
worden is wenselijk, zeker wanneer een gedeelte van de weg is afgesloten door activiteiten.
Wegdek ‘zwaar-verkeer-bestendig’ maken. De deels geasfalteerde weg aan de westkant kan het
gewicht van zwaar verkeer, zoals dat van Merkewagens, vrachtwagens richting loods, gemeente
afval-/containerwagens, verhuiswagens etc., nauwelijks dragen. Door hun gewicht zorgen zij voor
een dusdanige belasting dat alle bestrating (zelfs asfalt) verzakt en er telkens opnieuw kuilen
ontstaan, waar regenwater in blijft staan. Ook in het met klinkers bestrate weggedeelte aan de
oostkant zijn verzakkingen waar waterplassen blijven staan.
Waterbeheersing. Zie hiervoor bij H7 ‘Aandachtspunten’ -> Afwatering en historische waterloop.
Moderne en innovatieve elementen, zoals laadpalen/oplaadpunten voor elektrische auto’s en/of
fietsen en een watertappunt voor fietsers/wandelaars kunnen aan de openbare ruimte worden
toegevoegd.
Voldoende (karakteristieke) verlichtingspunten.
Onderhoud. Het is zaak dat het geheel goed te onderhouden is, wordt en blijft. Dit betreft zowel het
groen, als de inrichting zelf (duurzame materialen, bijv. kunststof of beton). Het houtwerk is verrot
en in verval. Dit zorgt niet alleen voor een verwaarloosde en armetierige uitstraling, maar er ontstaan
ronduit gevaarlijke situaties. Grote stukken hout breken af en liggen met uitstekende, roestige
spijkers her en der op de paden en in het groen. Dit brengt nodige risico’s op ongelukken en
verwondingen met zich mee voor spelende kinderen, fietsers en anderen. Zie onderstaande foto’s ter
illustratie van het verval.

…verrot en in verval: grote stukken hout breken af, met roestige spijkers die uitsteken….
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7. Aandachtspunten

Deelfoto Mindmap ‘Aandachtspunten’

Vervuilde grond. In het huidige ontwerp van de Droge Haven zijn damwanden geplaatst die ervoor
zorgen dat de vervuilde grond opgesloten zit en zich niet richting woningen verplaatst. Daarnaast is
de vervuilde grond afgedekt met folie, waarop schone grond is aangebracht: de huidige ophoging in
het ontwerp. Tevens is een aantal peilbuizen geplaatst voor het nemen van bodemmonsters en het
verrichten van metingen.



Grondonderzoek uitgevoerd voor “De Uitdaging” in 1997 is beschikbaar en op te vragen.
Het “Rapport Indicatief bodemonderzoek Gedempte Haven” (juni 1996) door Verhoeve
Milieu BV (Milieu Adviesbureau) is beschikbaar en opvraagbaar bij Haven 12.

Heien. Een groot aandachtspunt bij renovatie is het feit dat de woningen aan de Haven niet
onderheid zijn. Dit betekent dat er met zorg en grote voorzichtigheid materieel/machines ingezet
moeten worden. Er kan sowieso geen groot en zwaar materieel ingezet worden, aangezien dit teveel
trilling veroorzaakt en resulteert in problemen op het gebied van verzakkingen en scheuren in gevels
en muren. Vooraf een nulmeting middels foto’s is wenselijk.
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Historische waterloop en wateroverlast (riolering). Speciale aandacht is gevraagd voor de
afwatering en de ‘natuurlijke’ (historische) waterloop op de Droge Haven. Dit punt is al even
aangestipt onder de kopjes ‘Historie’, ‘Toekomstvisie’ (waterproof maken) en ‘Verbeterpunten’.
Gelijk met de ophoging in het huidige ontwerp van de Droge Haven is een afwatering van
(riool)buizen aangelegd. Met de flinke hoosbuien van tegenwoordig blijkt de riolering de afvoer van
regenwater niet aan te kunnen, met wateroverlast in een aantal huizen tot gevolg. De problemen
met wateroverlast, riolering en (regen)waterafvoer concentreren zich aan de oostkant met name bij
de woningen Haven 7 en 9. Historisch gezien is dit ook een natuurlijk laagste punt. Zoals onder het
kopje ‘Historie’ is beschreven, bevonden zich hier destijds het Gemaal en de nog lager gelegen ‘Âld
Sleat’: een sloot als verzamelpunt van (allerlei) water vanuit aangrenzende achtertuinen Buorren /
Haven / Haedstrjitte). Daarnaast wordt zowel aan de west- als de oostkant (Haven 5-13) aangegeven
dat na regenval grote plassen op straat achterblijven (waarschijnlijk ten gevolge van slecht /
beschadigd wegdek). De westkant (ter hoogte van Haven 10/12) maakt melding van grote
waterplassen bij de stoep. Naast slecht wegdek, wordt aan de westkant ook aangegeven dat er ten
tijde van “De Uitdaging” aan die kant een put is komen te vervallen, waardoor het regenwater
mogelijk minder goed wegloopt.
Aan de westkant wordt verder aangegeven dat er op het laatste stuk (tussen perceel Alle Jans
Smedingstrjitte 21 en Haven 16) geen of onvoldoende regenafvoer is. Ook hier bevindt zich historisch
gezien een natuurlijk laagte punt: de voormalige sloot richting houtzagerij (Haven 4) -> zie vierde foto
H2. Perceel Haven 14 rapporteert overstroming (water in pand over de vloer), maar heeft inmiddels
zelf maatregelen genomen om het probleem op te lossen.
Het hemelwater en afvalwater gaat zo het riool in. Soms rechtstreeks, soms gecombineerd/gemengd
en bij een aantal percelen via putten in de tuin (al dan niet met overloop). Bij een aantal huizen loopt
naast regenwater ook afvalwater in de putten, alvorens naar het riool te stromen. En is de route naar
het riool soms zelfs vrij ingewikkeld: afval- en regenwater van meerdere percelen stroomt (gemengd)
via meerdere putten (waaronder in ieder geval één gemeenteput in de ‘Âld Sleat’) naar het riool
(Haven 9, 7-5, bijgebouwen 3 en 1).

Oranje vierkant = rioolput;
Rode lijn = riolering (vrijevervalleiding)

Dorpsvisie Haven (19-04-2022)

21

Bijlage I) Inspiratiefoto’s
Ter afsluiting tenslotte enkele inspirerende foto’s ter illustratie van de toekomstvisie en sfeer.

Organische vormgeving (golvend water), ontmoeten en spelen, multifunctioneel, verhoogde zitrand
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Verhoogde zitranden met lei-linden / bomen
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Bijlage II) Ideeën fase II

Ideeën Havenbewoners:
Het verfraaien van de kant van de ‘natte Haven’ en uitnodigend te maken om even te zitten en van
het prachtige uitzicht over het water te genieten. Om dit fantastische uitzicht op de mooie (natte)
Haven voor een bredere doelgroep aantrekkelijk te maken, zou bijvoorbeeld een zitgelegenheid
gecreëerd kunnen worden met gebruikmaking van een bredere zitrand of met gelaagde zitplaatsen
geïntegreerd in het gras (niet hoger dan de bestaande hoogte van het gras). Zo ontstaat een
prachtige, multifunctionele en organisch ontworpen zitgelegenheid aan het bestaande plein met
uitzicht over het water, leuk voor kinderen om te spelen en het biedt tevens de mogelijkheid/ruimte
voor kleinschalige culturele optredens (wens Masterplan 2020-2030).
In dit Masterplan wordt gesproken over het onderzoeken van een multifunctionele ruimte. Het
boven geschetste idee sluit hier goed op aan. Daarnaast biedt het toekomstige ontwerp aan de
voorkant (de kant van de Haedstrjitte) een tweede mogelijkheid op dit terrein. Het verbeteren van de
diverse knelpunten die aan deze kopse kant spelen (zie onder kopje “Verbeterpunten”), kunnen
relatief eenvoudig opgelost worden door het huidige ontwerp aan de kopse kant iets te veranderen
of in te korten (t/m oprit Haven 5-7). Hiermee wordt niet alleen meer verkeersoverzicht en
verkeersveiligheid op het kruispunt Haven/Haedstrjitte gecreëerd, maar kunnen de bewoners ook
vrijelijk gebruikmaken van hun opritten (Haven 4, 5-7 en Haedstrjitte 19). Bovendien wordt door het
realiseren van een veiliger wandelzone aan de kant van Haven 2 (breder trottoir met karakteristiek
groene aankleding, bijv. leilindes), tevens de aantrekkelijkheid en uitstraling van de (gehele)
dorpskern vergroot (authentiek en karakteristiek). Dit eerste gedeelte kan bij kleinschalige
evenementen bovendien als een klein, gemoedelijk, gezellig en uitnodigend pleintje fungeren. De
ruimte buiten voor kleinschalige evenementen, zoals die ook nu plaatsvinden, zal door deze opzet
beter tot zijn recht komen en sfeervoller worden.

Idee Romtlike Saken:
Aan de noordkant zou ruimte zijn voor een (te verplaatsen) terras d.m.v. bankjes of zitranden met
een fietsoplaadpunt, al dan niet met grote verplaatsbare plantenbakken. Aan de oostkant loopt de
weg naar de huizen 1 tot 13. De huizen 15 tot 23 zijn bereikbaar vanaf de Ale Jan Smedingstrjitte. Als
afscheiding tussen de weg en de multifunctionele ruimte zou een groenstrook kunnen lopen met
daarin lei-linden. Aan de zuidkant zou een betonnen zittrap gemaakt kunnen worden tegen het
bestaande verhoogde stuk groen. Hier moeten dan nog enkele aanpassingen worden gemaakt in de
walbeschoeiing en begroeiing. De ontstane ruimte kan dan op een multifunctionele wijze gebruikt
worden. Wel dient het vergroenen expliciet in het ontwerp meegenomen te worden. De Haven moet
niet de verbindingsweg worden voor auto’s tussen de Haedstrjitte en de Ale Jan Smedingstrjitte en
moet (zoals nu) afgesloten worden met (verwijderbare) paaltjes.
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