Nieuwe jachthaven in Zutphen is van
iedereen: ‘Beetje Monaco aan de IJssel’
videoEen haven waar niet alleen omwonenden en toeristen hun eigen boot kunnen stallen,
maar die ook het middelpunt van de omgeving vormt. Zo zien de aanwonende havenmeesters
de nieuwbakken jachthaven Noorderhaven in de gelijknamige nieuwbouwwijk in Zutphen.
,,Een plek om met z'n allen trots op te zijn.’’
Merten Simons 21 aug. 2021
Af-en aanvarende plezierboten, aangemeerde jachten en sloepjes die wachten om bezoekers
rond te varen. Na een stroeve opstartfase van de miljoenen euro kostende jachthaven draait de
haven in de Zutphense nieuwbouwwijk Noorderhaven nu eindelijk zoals het jaren geleden al
bedoeld was. Voor de nieuwe havenmeesters het moment de buurt daarbij te betrekken. Met
de Havendagen geven ze daar dit weekend het startsein voor.
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,,De verbinding met de buurt zoeken was één van de voorwaarden van de gemeente om ons
het havenmeesterschap te gunnen. Maar als buurtbewoners zelf vinden we het ook belangrijk.
De haven is er niet alleen voor booteigenaren’’, zegt Victor Boschman (75). Vanuit zijn
nieuwbouwappartement kijkt hij letterlijk uit over de nieuwe jachthaven. Samen met vijf
andere buurtgenoten beheert hij sinds dit jaar vrijwillig de jachthaven in de nieuwbouwwijk.
Een haven met 48 ligplaatsen, waarvan er 21 zijn gereserveerd voor passanten.

Iedereen op de steiger
,,Normaal gesproken halen we iedereen van de steiger af. Dit weekend willen we iedereen er
juist op hebben. We willen iedereen laten zien hoe mooi het hier is.’’
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Terwijl Boschman dat zegt, spreekt medebeheerder Sjoerd Verhoeve (74) een aantal cliënten
van de naastgelegen zorginstelling Zozijn toe. Ze betrokken vorig jaar een complex pal
tegenover de jachthaven. ,,Vanaf dit weekend gaan we cliënten in kleine groepjes rondvaren.
Vanaf de jachthaven, langs de IJssel, naar de nieuwe brug en weer terug. Dit jaar doen we dat
zo'n acht keer en dat blijven we doen. Schitterend om te zien hoe ze er van genieten.’’

Onthulling verwijsbord
Het enthousiasme tonen ze al voor ze de Hanzestedensloep van Johan Wassink instappen. Eén
van de cliënten overhandigt een bos bloemen aan schipper Wassink, een ander een bos aan
Verhoeve. ,,Zo'n bos bloemen zegt veel. Geweldig om iets voor ze te doen en ze betrekken bij
de jachthaven bij hun om de hoek. De nieuwbouwwijk Noorderhaven is zo goed als af en dat
mag iedereen ook wel weten.’’
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Om dat duidelijk te maken plaatsten de havenmeesters zaterdagmiddag onder meer een groot
bord aan de waterkant om passerende schippers te wijzen op de gloednieuwe jachthaven.
Burgemeester Annemieke Vermeulen onthulde het bord door vanuit een motorboot het doek
er vanaf te trekken. Op de kade hees Vermeulen de Zutphense vlag, waarna Noten&Zoeigenaar namens binnenstadondernemers een vlag hees.
,,De eerste grote stappen die we maken’’, zegt Verhoeve. ,,We willen ervoor zorgen dat de
haven een verlengstuk wordt van de stad. Gekscherend noemen we het eigenlijk al Monaco
aan de IJssel.’’

Jachthaven hoofdpijndossier
De opening van de jachthaven Noorderhaven liep na de aanleg jarenlang vertraging op. In
totaal kostte de haven Zutphen meer dan 6,5 miljoen euro. Al voor de opening van de haven
botsten de gemeente Zutphen en aannemer Marimat. In 2016 werd de haven opgeleverd, pas
in het voorjaar van 2018 legden de eerste boten aan.
Het ging onder meer mis bij de brug die de kade met de steigers verbindt. Later kwamen daar
beschadigde vingerpieren bij, waardoor de haven twee vaarseizoenen niet te gebruiken was
voor boten. Die pieren zijn inmiddels hersteld. De kosten hiervoor probeert Zutphen via de
rechter te verhalen bij Marimat. Na de zomer doet de rechter hier een uitspraak over.

