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Ontwerpwedstrijd plein Vischpoort 
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Inleiding 

Dankzij het Waterfront wordt Harderwijk weer echt een stad aan het water. Er is al veel bereikt. Het Stadsstrand is in 

korte tijd een populaire plek geworden voor inwoners en toeristen. Op het Zuidereiland wonen de eerste bewoners 

naar volle tevredenheid en Jachthaven De Knar heeft een schitterende locatie gekregen. Inmiddels is gestart met de 

metamorfose van de Boulevard. Het aangezicht van de Boulevard verandert ingrijpend. De huidige parkeerplaatsen 

verdwijnen en maken plaats voor een gastvrije passantenhaven, met wandelpromenades aan beide kades. Een plek 

waar bewoners en bezoekers lekker kunnen struinen langs het water, winkeltjes en terrassen. Ook voor 

watersporters is dit de perfecte uitvalsbasis om het water rondom Harderwijk, de Boulevard en de Harderwijkse 

binnenstad te verkennen. 

 

Plein Vischpoort 

Het plein voor de Vischpoort wordt opnieuw 

ingericht met nieuwe bestrating, bomen, 

groenvlakken en verlichting. Om het plein een 

extra dimensie te geven, is er ruimte voor een 

kunsttoepassing. Een kunsttoepassing die 

bijdraagt aan een prettig verblijfssfeer en een 

relatie heeft met het water, de boulevard of de 

stad Harderwijk. Om tot een mooie, passende 

invulling te komen, heeft gemeente Harderwijk 

samen met de VOF Waterfront Harderwijk, 

bestaande uit de TBI bedrijven project-

ontwikkelaar Synchroon Ontwikkelaars en 

Koopmans bouwgroep, een ontwerpwedstrijd 

georganiseerd.  

 

Jury 

De ontwerpwedstrijd liep van 26 november tot en met 15 januari 2017. In totaal heeft de jury 39 inzendingen 

ontvangen. De jury, bestaande uit Lodewijk Baljon (landschapsarchitect, Lodewijk Baljon landschapsarchitecten), 

Dennis van Hunen (projectleider fase 2, VOF Waterfront), Derk van Schoten (projectleider fase 2, gemeente 

Harderwijk) en Gerdien Morren (bewoonster Binnenstad, Klankbordgroep Waterfront), heeft alle inzendingen 

uitvoerig bekeken en besproken. Daarbij was de jury verrast door de verscheidenheid van de inzendingen en het 

enthousiasme waarmee alle deelnemers hun idee hebben toegelicht. De jury spreekt haar waardering naar alle 

deelnemers uit voor de getoonde betrokkenheid. 

 

Beoordeling 

De prijsvraag richtte zich op een breed publiek, waarbij inwoners, belangstellenden en professionals werden 

uitgenodigd om een idee in te zenden. Bij de beoordeling van de inzendingen heeft de jury rekening gehouden met 

het doel van de ontwerpwedstrijd: het selecteren van een idee waarmee de ruimte als onderdeel van de nieuwe 

Boulevard een bijzondere betekenis kan krijgen. Dat betekent dat de jury niet heeft gekeken naar de mate waarin 

een voorstel was uitgewerkt, maar naar het voorstel dat richting geeft aan een ontwerp. Een ontwerp wat in 

samenspraak met de winnaar tot stand kan komen. Daarbij vond de jury wel dat de inzending een duidelijk idee 

moest uitspreken en het voorstel zicht moest bieden op een realistische uitwerking. De inzendingen zijn anoniem 

beoordeeld.  
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Toegevoegde waarde 

Door alle inzendingen heeft de jury een goede indruk 

gekregen hoe deze plek leeft in Harderwijk. Een plek 

met een rijke historie, die in de toekomst een belangrijk 

markeerpunt vervult op de vernieuwde Boulevard. Het 

plein ligt namelijk op het kruispunt van Boulevard Oost 

en West, de brug over de Stadshaven naar het 

Dolfinariumeiland en de verbinding met de binnenstad 

onder de Vischpoort door. De deelnemers hebben deze 

elementen op verschillende manieren terug laten 

komen in de ideeën. Dat leverde voor de jury een mooie 

staalkaart van voorstellen op. Daaruit kristalliseerde 

zich voor de jury steeds duidelijker de gewenste richting uit. Een plan dat reageert op zowel de fysieke context als de 

historie van de plek. Daarmee wordt iets aan de cultuur van Harderwijk toegevoegd, dat voort gaat op de historie, 

en ook op de ruimtelijke relatie tussen stad en water. In dat opzicht heeft de prijsvraag niet alleen een goede 

winnaar opgeleverd, maar heeft ook burgers van Harderwijk laten nadenken over de Boulevard. Immers, geluiden 

uit de samenleving zijn voor de ontwikkeling van het Waterfront van belang.  

 

Realiseerbaar 

Na bestudering van alle inzendingen heeft de jury nogmaals gesproken over de doelstellingen van de prijsvraag en 

de algemene indruk die het totaal van de inzendingen de jury op dat moment gaf. Alle inzendingen zijn 

achtereenvolgens behandeld. Daarbij ging het in de eerste plaats over de kracht van het idee: is het helder verbeeld 

of verwoord, in welke mate reageert het op de ruimtelijke situatie en de cultuurhistorie. Dat wil zeggen, wat drukt 

het voorstel uit, haalt het iets relevants van de geschiedenis naar boven, past het in de schaal en de sfeer van de 

plek. Daarna kon elk jurylid plannen voordragen voor nadere bespreking. Dat leverde een groep op van 9 

inzendingen die nader zijn bestudeerd ten aanzien van de realiseerbaarheid: is idee het door te ontwikkelen tot een 

maakbare inrichting van het plein (technisch en financieel) en is dat op de lange termijn beheersbaar, past het in de 

functionaliteit van de plek, roept het de juiste sfeer op, maakt het de ruimte meer betekenisvol op een wijze die 

voor iedereen afleesbaar is en is het uitnodigend. Kortom, ziet de jury het idee als te verwerkelijken en wordt het 

dan door bewoners en bezoekers van Harderwijk gewaardeerd. 

 

De afvallers in de eerste ronde verloren het van de 9 die door gingen op verschillende gronden te weten: 

• Het voorstel sluit niet aan bij de schaal van het plein, zoals te grote of te kleine objecten. Bijvoorbeeld  een 

grote trappartij aan het water, waardoor het niet voldoende doet voor het plein. 

• Het plan houdt onvoldoende rekening met de monumentale Vischpoort. 

• Het voorstel weet niet de juiste sfeer te treffen of reageert onvoldoende op de context van de Vischpoort.  

• Realiseerbaarheid (techniek en/of kosten); zo zijn fonteinen al gauw te kostbaar (aanleg en onderhoud) en 

te kwetsbaar. In sommige gevallen was de uitvoering te complex of vraagt een te grote verfijning die buiten 

op straat niet haalbaar is. 

 

Stemronde 

In de tweede ronde heeft de jury 9 inzendingen (nummer 7, 10, 11, 13, 15, 20, 22, 26, 33) uitgebreider besproken.  

Vervolgens heeft de jury in een stemronde de beste 3 inzendingen gekozen. De rangorde wisselde enigszins per 

jurylid. Na een uitvoerige afweging heeft de jury een winnend idee gekozen. In overleg met de inzender wordt 

uitgezocht hoe dit idee verder kan worden gerealiseerd, binnen de technische, financiële en functionele kaders. 
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Winnaar 

 

De winnaar van de ontwerpwedstrijd: Vis vanuit een net over de grond uitgestort (nummer 13).  

 

Een vloer, bestaande uit tegels in de vorm van vissen in een nader te bepalen formaat, die eruit ziet alsof er vis vanuit 

een net over de grond is uitgestort. Op de Vischmarkt werd, onder andere, in de Zuiderzee gevangen vis verkocht en 

dit werk refereert daaraan. 

 

 

          

 

                                         

 

 

Oordeel van de jury 

Volgens de jury heeft de inzender een zeer sterk concept neergezet (zoals dat in vakkringen heet: een idee dat de 

oplossing van de opgave aangeeft) en prikkelde de jury tot het bedenken van verschillende uitwerkingen. Dat geeft 

het vertrouwen dat het idee tot het gewenste resultaat zal leiden. De vissen vormen een loper onder de poort door. 

Daarmee wordt de verbinding met de Vischmarkt en de binnenstad verbijzonderd. Uiteindelijk draait het bij de 

functie van het plein juist om het bijeenbrengen van heden en verleden en van water en stad. Dat symboliseert deze 

inzending duidelijk. De basis voor een goed ontwerp is hiermee gelegd.  
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Hieronder staat een korte weergave van 9 ideeën die de jury uitvoerig heeft besproken.  
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Korte omschrijving: een voorstelling te maken van hoe 

de havendam (of water vanaf die plek wat te zien) er 

ooit uitzag. Deze in keramiek neerleggen zodat 

iedereen met (3D) of zonder camera (2D) kan zien hoe 

het uitzicht ooit was vanaf de Vischpoort. 

 Beoordeling: De jury vond het een aantrekkelijk idee om met een mozaïek het driedimensionale beeld van de 

havendam, die vroeger op deze plek lag, op te roepen. De verfijning is echter moeilijk in de buitenruimte te 

maken, zeker op de schaal van het Vischpoortplein. 

 

10 

 

Korte omschrijving: Hier vertelt de wind het verhaal 

van het water, verhalen voetstappen van vroeger, nu 

en later. Een combinatie van een bank in golvende 

vorm, een beeld van een kleuter (visserskind)en 

voetafdrukken.  

 Beoordeling: Een veelzijdig verhaal wordt verteld met behulp van uiteenlopende middelen: een bank, een 

wand, een beeld, voetsporen in het plaveisel. De waardering betreft de sculpturale bank en de poging een 

verhaal te vertellen. Maar alles bij elkaar genomen zijn te veel verschillende materialen en vormen nodig, 

waardoor het idee volgens de jury weer aan kracht verliest. 
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Korte omschrijving: fontein met verschillende stralen, 

waar water of nevel uit kan komen. In de nevel kunnen 

eventueel projecties worden gedaan. Of de stralen 

kunnen onverwacht spuiten. De bestrating kan bestaan 

uit een mozaïek van vissen, waarbij de ogen de 

spuitgaatjes vormen.  

 Beoordeling: Een poëtische referentie aan de visserij. De blauwe kleurnuancering van het bestratingmozaïek 

en de oogjes roepen een levendig beeld op. De jury was zeer van deze verbeelding gecharmeerd. De spuiters 

zijn te kostbaar, maar niet essentieel. Daarom is uitvoerig bekeken of dit te materialiseren is. Dat kan niet 

zonder verlies van de fundamentele beeldkwaliteit. 
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Korte omschrijving: Een vloer, bestaande uit tegels in 

de vorm van vissen in een nader te bepalen formaat, 

die eruit ziet alsof er vis vanuit een net over de grond is 

uitgestort. Op de Vischmarkt werd, onder andere, in de 

Zuiderzee gevangen vis verkocht en dit werk refereert 

daaraan. 

 Beoordeling: Sterk concept (zoals dat in vakkringen heet: een idee dat de oplossing van de opgave aangeeft), 

prikkelde de jury tot het bedenken van verschillende uitwerkingen. De vissen vormen een loper onder de 

poort door. Daarmee wordt de verbinding met de Vischmarkt en de binnenstad verbijzonderd. Uiteindelijk 

draait het bij de functie van het plein juist om het bijeenbrengen van heden en verleden en van water en stad. 

Dat symboliseert deze inzending duidelijk. De basis voor een goed ontwerp is hiermee gelegd.  
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Korte omschrijving: Brieven aan mijn toekomstige ik.  

 Beoordeling: een oogstrelend beeld, bestaande uit een afbeelding op de vloer met bedrieglijke diepte en uit 

papier gevouwen bootjes er op. De jury heeft zich terdege afgevraagd of dit te realiseren zou zijn, maar 

moest tot de conclusie komen dat het niet mogelijk is binnen de gestelde kaders. 
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Korte omschrijving: De verdwenen deuren van de 

Vischpoort. Onder de Vischpoort door loopt een loper 

uit cortenstaal die een visnet verbeeldt. Aan het eind 

staan ook in cortenstaal uitgevoerde deuren van de 

poort. 

 Beoordeling: een loper uit cortenstaal, in vorm van een visnet, loopt onder de poort door. Aan het eind staan 

ook in cortenstaal uitgevoerde deuren van de poort. Praktisch levert dat laatste te veel bezwaren op 

vanwege het verkeer. De verbeelding van een net met de stalen platen is niet sterk. De verbinding van de 

deuren aan het net wordt niet begrepen. De beweging van de loper onder de poort door wel. 

 

 



6 

 

22 

 

Korte omschrijving: het integreren van 3 sculpturen 

(natuurstenen zitrand met een verwijzing naar Gudrun, 

visje in reliëf op de klinkerbestrating en een hardstenen 

sculptuur) in het plein, die bezoekers aanzetten tot 

interactie en projectie. Ofwel, meedoen en fantaseren.  

 Beoordeling: Het voorstel behelst een verrassende combinatie van verschillende onderdelen. Onder andere 

een visje in reliëf op de klinkerbestrating en hardstenen sculptuur van een zeemeermenneke. Het eerste 

wordt gewaardeerd, maar is in de uitwerking waarschijnlijk te subtiel. Ook het verband met het 

beeldhouwwerk ontbreekt, waardoor het eerste idee niet wordt ondersteund. De jury heeft moeite om de 

samenhang te zien. 
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Korte omschrijving: Het kunstwerk bestaat uit drie 

grote palingen (twee aan de westkant en één aan de 

oostkant van de Vischpoort), die als het ware vanaf de 

Vischmarkt terugvluchten / kronkelen naar het 

water. Hun gezamenlijke blikveld bestrijkt het gehele 

plein. 

 Beoordeling: In het voorstel zijn op het plein drie lange palingen als sculpturen uit aluminium-cement 

geplaatst. Een interessante verwijzing naar de visserij, maar het heeft weinig samenhang met het plein. 

 

 

33 

 

Korte omschrijving: Gedicht van Michel Martinus 

‘Waterstad’ in hardsteen uitgevoerd in het midden van 

het plein. Uitvoering: in een ronde cirkel en zinnen 

lopen achter elkaar door. 

 Beoordeling: een grote cirkel in hardsteen met daarin het gedicht van Michel Martinus 'Waterstad' gebeiteld. 

Hoewel aantrekkelijk in de betekenis, levert een leesbare uitvoering te veel problemen op. Getwijfeld wordt 

of de schaal van het plein het idee niet te veel laat verwateren waardoor het niet meer stand houdt. 
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Waterfront geeft Harderwijk een nieuw gezicht 

De komende jaren bouwt Harderwijk met het project 

Waterfront aan haar toekomst. Met 1.400 woningen 

dicht bij het water, een nieuwe jachthaven, een 

gastvrije passantenhaven, een stadsstrand, twee 

parkeergarages en vele winkel-, horeca- en 

vrijetijdsvoorzieningen langs een vernieuwde 

Boulevard krijgt het centrum van Harderwijk weer 

een gezicht aan het water. Bedrijvigheid en industrie 

verplaatsen naar locaties elders in de stad en maken 

plaats voor wonen, werken en recreëren, op en rond 

het water. Waterfront betekent voor Harderwijk 

winst op alle fronten: leefbaarheid, werkgelegenheid, 

verkeer, toerisme en milieu.  

 

www.waterfrontharderwijk.nl  

Het juryrapport is opgesteld door 
de jury van de ontwerpwedstrijd. 
Aan de informatie in dit rapport 

kunnen geen rechten worden 

ontleend. 

 
Projectbureau Waterfront 
Postbus 149 
3840 AC Harderwijk 
 
Telefoon: 0341 – 743 840 
E-mail: waterfront@harderwijk.nl 
 


