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Na 18 jaar afscheid van
waterspeelplaats
‘Hele generaties zijn opgegroeid met dit badje aan de
Beentepol’

Jan de Klein laat het zwemmen over aan de kinderen uit de buurt.
foto jan anninga

Martin Laning

Hij is een van de weinige Emmenaren die al bij leven
een plein naar zich vernoemd kregen.
‘Watermanager’ Jan de Klein (71) neemt afscheid van
zijn waterspeelplaats in Emmermeer.
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Kinderen uit de wijk Emmermeer die verkoeling zoeken tijdens tropische dagen
hoeven zich niet in het zweet te fietsen naar het zwembad of het Ermerstrand. Ze
kunnen terecht in het ruim zestig jaar oude pierenbadje aan de Beentepol in hun
wijk, een van de vijf waterspeelplaatsen in Emmen die de tand des tijds hebben
doorstaan.
Dat de waterspeelplaats in Emmermeer nog steeds in gebruik is, is te danken aan
de 71-jarige Jan de Klein. Sinds 2004 maakt de overbuurman van het bad zich
verdienstelijk door het te onderhouden. Na zijn pensionering in 2011 was hij bijna
vaker bij het zwembad dan thuis. Onlangs droeg hij zijn werk over aan andere
vrijwilligers. ,,Mijn vrouw en de hond wilden me vaker zien, dus was het hoog tijd
voor mijn tweede pensioen’’, zegt De Klein lachend.
De eerste jaren had hij er bijna een dagtaak aan. Hij trof het zwembad vies en
verwaarloosd aan. De gemeente wilde er mede daarom van af. ,,Ik vond dat zonde
en met mij veel andere buurtbewoners. We beloofden dat wij het bad en de
omgeving zouden onderhouden als de gemeente het zou opknappen. Hele
generaties zijn opgegroeid met het pierenbadje aan de Beentepol en dat konden
we niet verloren laten gaan.’’
In 2006 wachtte de eerste grote reparatie. Als voormalig technisch manager van
verzorgingshuis Heidehiem ging De Klein, gewapend met waterpomptang en ander
gereedschap, de strijd aan met het verpauperde bad. In 2016 leek sluiting van het
badje opnieuw onafwendbaar. ,,Er was volgens de gemeente kans op
legionellabesmetting, waarop de waterleidingmaatschappij (WMD) het water had
afgesloten. Ik wist dat legionella technisch gezien prima te voorkomen is. Ik heb
een paar uur moeten sleutelen, maar toen kon ik aantonen dat het echt veilig was.
Een controle door de WMD bewees dit. Technisch gezien kreeg niemand ons klein.
Daar ben ik best trots op.’’
De Klein is zelf niet zo’n zwemmer. Het water laat hij over aan de kinderen uit de
buurt en die zijn blij met hun watermanager. Dat bleek twee jaar geleden toen ze
als verrassing het zwembad en omgeving de naam Jan de Klein Plein gaven. ,,Ik
weet nog dat ze er een paal de grond insloegen en ik boos eiste dat die werd
weggehaald. Wist ik veel, haha. Nu typ je in Google het Jan de Klein Plein in en
kom je bij ons bad terecht. Ik heb een behoorlijk traantje weggepinkt.’’
Zijn tweede pensioen valt hem minder zwaar dan gedacht. ,,Ik loop regelmatig nog
even langs het water, maar laat de snoeppapiertjes liggen. Ik bemoei me er zo min
mogelijk mee. Als mijn opvolgers vragen hebben, dan kan dat natuurlijk. Dan geef
ik advies, maar ik ga zelf beslist niet meer aan de slag. Het is ook fijn zonder Jan
de Klein...’’
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