
Sloop oude industrieterrein
 Haven gestart
Het Strandeiland is deze zomer geopend voor publiek,  
de eerste woningen op het Zuidereiland zijn in september 
de verkoop in gegaan, een groot deel van de bedrijven is 
verhuisd vanuit industriegebied Haven naar het nieuw 
aangelegde deel van het industrieterrein Lorentzhaven  
en bedrijfspanden op de vrijkomende gronden worden de 
komende maanden gesloopt. Kortom, er is veel gaande in 
het Waterfront. “De skyline van Harderwijk gaat de 
komende tijd flink veranderen. Beeldbepalende elementen, 
zoals van de toren van de asfaltcentrale Bruil en de silo’s 
van betonmortelcentrale VBC, maken plaats voor nieuwe 
woon- en verblijfsgebieden aan het water”, zegt Frank 
Brouwer, projectdirecteur van Waterfront Harderwijk. 

“De afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd 
met de ondernemers in het gebied. De aanwezige bedrijvig
heid kon in relatie tot de plannen van het Waterfront niet in 
het gebied blijven. In goed overleg is met alle bedrijven 
overeenstemming bereikt over het aankopen van de gronden 
en zijn afspraken gemaakt over de datum, waarop zij hun 
bedrijfspanden leeg aan de gemeente opleveren. Op een 
enkele uitzondering na zijn alle gronden begin november 
aan de gemeente overgedragen. Dat betekent dat wij medio 
november kunnen starten met de sloop van de overgebleven 
bedrijfspanden.” » Lees verder
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De sanering van de bedrijfspanden in het industrie
gebied bestaat in feite uit twee delen. “Bedrijfs
panden die in het gebied van fase 2 staan, worden 
onder verantwoordelijkheid van het Consortium 
Waterfront gesloopt. De gronden in dit deel van het 
industriegebied zijn grotendeels in oktober van dit 
jaar overgedragen aan het Consortium.”

“Vervolgens hebben zij een start gemaakt met de 
sloop van oude bedrijfspanden op de kop van de 
Flevoweg. Snelheid is geboden, omdat in dit deel van 
het Waterfront ruimte moet worden gemaakt voor de 
aanleg van het Zuidereiland en de nieuwe jachthaven 
De Knar,” aldus Frank. De verkoop van de eerste  
46 woningen op Zuidereiland is eind september 
gestart. naar verwachting begint de daadwerkelijke 
bouw van de woningen medio 2014.

Sloop in fase 3
In de rest van het oude industriegebied Haven  
– fase 3 Waterfront – vindt de sloop plaats onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente Harderwijk. 
Het omvormen naar woningbouw volgt, volgens de 
huidige inzichten, aansluitend op de woningbouw van 
het Consortium. naar verwachting zal dat niet 
eerder dan 2019 aan de orde zijn. “Toch staat er druk 
op een spoedige sloop van de bedrijfsbebouwing,” 
legt Frank uit. “Dat is het gevolg van het feit dat 
direct na de sloop in het gebied een grootschalige 
bodemsanering plaatsvindt. met de provincie 
Gelderland is afgesproken dat deze sanering begin 
2014 start.”

Aanbesteding
Voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden in 
fase 3 heeft de gemeente een nationale, openbare 
aanbesteding gedaan. naar aanleiding hiervan is 
begin oktober het bedrijf Dusseldorp geselecteerd 
als sloopaannemer. In overleg met de gemeente 
start het bedrijf half november met de sloop van 
bedrijfspanden. eind februari 2014 is alle bedrijfs
bebouwing verwijderd met uitzondering van de 
panden van metaalbewerkingsbedrijf Den Ouden en 
vishandel Dries van den Berg. Deze panden worden 
uiterlijk medio 2014 en januari 2015 opgeleverd. 
“Voor Harderwijk betekenen de sloopwerkzaamheden 
een drastische verandering in de skyline van de stad. 
Tegelijkertijd laten we de buitenwereld nadrukkelijk 
zien dat we belangrijke stappen zetten om het 
Waterfront daadwerkelijk te realiseren,” aldus Frank.

Sloop Bruiltoren

Drastische verandering  
in de skyline van de stad
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De brandweer van Harderwijk verhuist van de 
Burgemeester de Meesterstraat naar een splinter-
nieuwe kazerne op de hoek van de Maltezerlaan en 
de Verkeersweg. Op vrijdag 8 november wordt de 
kazerne in gebruik genomen. Korpscommandant 
Gerrit Grootkarzijn is tevreden met het nieuwe 
onderkomen.

“eigenlijk waren we al lang aan het nadenken over 
een nieuwe kazerne,” vertelt hij. “De locatie aan de 
Burgemeester de meesterstraat had een minder 
gunstig effect op onze snelheid van uitrukken. 
Bovendien was dat gebouw veertig jaar oud en 
eigenlijk wel op. Het terrein eromheen bood ons  
ook te weinig ruimte. De ontwikkelingen van het 
Waterfront gaven ons het duwtje in de rug om defini
tief te besluiten om een nieuwe kazerne te bouwen. 
na twee jaar van voorbereiding is de bouw in oktober 
2012 van start gegaan.”

Bereikbaarheid
In overleg met de architect is het ontwerp volledig 
afgestemd op het behalen van snelheid. De routing 
is zo ingericht dat binnenkomende brandweerlieden 
hun uitrukkende collega’s nooit kruisen. 
“Daarnaast,” legt de commandant uit, “is de bereik
baarheid van de locatie voor ons heel belangrijk.  
“Het is essentieel dat brandweerlieden hier snel 
kunnen komen en dat ze van hieruit snel in de  
binnenstad, in Drielanden, in het bosgebied of op 
bedrijventerrein Lorentz kunnen zijn. Deze locatie 
ligt mooi centraal in de gemeente.”

Criteria
Voor het pand zelf golden de criteria dat het toekomst
bestendig en duurzaam moest worden. Het eerste 
criterium is onder meer ingevuld met moderne 
installaties, een grote werkplaats voor onderhoud 
aan de brandweerwagens en de apparatuur en de 
mogelijkheid om later, bij eventueel ruimtegebrek, 
een verdieping bij te bouwen. Het tweede criterium 
met aardwarmte, de toepassing van duurzame 
materialen, een houtkachel en ledverlichting.

Functionaliteit
Het interieur van de kazerne oogt open en ruimtelijk, 
vooral dankzij het fraaie trappenhuis met veel raam
partijen en verrassende inkijkjes. De buitenkant glimt 
nog als een parel. “Die glans wordt vanzelf doffer,” 
verzekert Grootkarzijn, “en daar ben ik blij mee ook, 
want nu moet ik steeds uitleggen dat we echt geen 
dure materialen hebben gebruikt om te pronken.  
Het gebouw is puur ontworpen op functionaliteit.”

www.waterfrontharderwijk.nl

Verhuizing biedt kans op
  supermoderne nieuwe
 brandweerkazerne 

Gerrit Grootkarzijn
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Op zaterdag 28 september ging de verkoop van start bij 
Brandt Makelaars in Harderwijk. Om 15.00 uur reikte 
wethouder Rob Daamen de eerste verkoopbrochure uit  
aan de familie Gilsing-Van Os die al jarenlang in de binnen-
stad woont. 

Zij wachten al langere tijd op de start van de verkoop van 
woningen in het Waterfront. Voor dit doel hebben zij hun 
eigen huis zelfs al verkocht om de handen vrij te hebben.  
nu gaan ze eens goed kijken of er in deze fase woningen 
zitten die naar hun zin zijn of dat ze toch nog liever wachten 
op één van de volgende verkoopfasen in het plan.

Zodra de inschrijfformulieren van de geïnteresseerden 
retour zijn, stelt de gemeente vast in welke volgorde de 
makelaar belangstellenden kan gaan bellen voor een 
afspraak. er hangt een gezonde spanning en nieuwsgierig
heid in de lucht bij het Consortium, het projectbureau 
Waterfront van de gemeente Harderwijk en bij Brandt 
makelaars. “er is hard gewerkt om het plan op de markt te 
brengen. nu kunnen we alleen maar afwachten of de huizen 
in de smaak vallen en of mensen hier graag willen wonen”, 
aldus Anneke Jongerius van Synchroon.

Inschrijven? Altijd doen!
Of u nu bij de gemeente Harderwijk staat ingeschreven of 
niet, maak uw interesse altijd kenbaar bij de project
ontwikkelaar of makelaar. “Het heeft altijd zin”, aldus  
reijer Schuurkamp van Brandt makelaars, “de inschrijving 
bij de gemeente telt mee, maar andere factoren spelen ook 
een rol bij de verkoop van de nieuwbouwwoningen.  
Of iemand daadwerkelijk een woning in het Waterfront 
koopt, hangt vaak af van het feit of men de eigen woning al 
heeft verkocht. Ook het afsluiten van een passende 

Wonen in
   Waterfront

Wonen in Waterfront:
uw aanspreekpunt
Reijer Schuurkamp
Brandt Makelaars
Tel: (0341) 41 64 26
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hypotheek speelt mee in de besluitvorming. Dus bent u 
geïnteresseerd in een woning in het Waterfront? maak u 
interesse bij ons kenbaar. Wij kijken graag samen met u of 
we uw woonwens kunnen vervullen.” 

De inschrijftermijn voor fase 1 Zuidereiland verstreek op  
21 oktober 12.00 uur. er is veel belangstelling voor deze 
woningen. Het aantal potentiële kopers ligt ongeveer ander
half keer hoger dan het aantal beschikbare woningen. een 
goede start van het verkoopproces! De komende periode 
wordt aan de hand van de ingeleverde inschrijfformulieren 
en het puntensysteem van de gemeente Harderwijk de toe
wijzing per woning bepaald. Vervolgens vinden gesprekken 
plaats met de potentiële kopers die zich hebben aangemeld.

Appartementen
regelmatig vragen mensen of er ook appartementen op de 
wooneilanden of elders in het Waterfront worden gebouwd. 
Om tegemoet te komen aan deze vraag en om inzicht te 
krijgen in de specifieke woonwensen, gaat project
ontwikkelaar Synchroon een informatieavond organiseren. 
De uitnodiging hiervoor wordt verstuurd via de digitale nieuws
brief Wonen in Waterfront. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog 
niet? Vul uw gegevens in op www.woneninwaterfront.nl via 
de button “Belangstelling?”. 

Boothuizen
na een dag uitwaaien op het Wolderwijd, rustig terugvaren 
naar uw eigen boothuis in Harderwijk. Dat behoort straks 
tot de mogelijkheid. In het Waterfront worden boothuizen 
gerealiseerd langs de weg naar de kleine watersport en op 
de kop van het Dolfinariumeiland. De boothuizen zijn niet 
zomaar overdekte ligplaatsen, maar complete bouwwerken 
waar u zelf ook kunt verblijven in het bovenliggende

recreatieverblijf, inclusief keukentje en sanitair.  
De boothuizen hebben een recreatieve bestemming, 
dus mogen niet permanent bewoond worden.  
De afmetingen en de prijzen van de boothuizen  
variëren. De prijzen liggen tussen de € 200.000, en 
€ 300.000,. Hieronder ziet u een referentiebeeld die 
wij aanhouden voor het ontwerp.

Heeft u vragen over deze boothuizen of specifieke 
wensen, laat dit ons weten. U kunt mailen naar  
info@woneninwaterfront.nl. Of loop eens binnen  
bij reijer Schuurkamp van Brandt makelaars.  
Hij is goed op de hoogte!

Geïnteresseerden voor  
grondgebonden woningen en 
appartementen kunnen zich 
inschrijven op
www.woneninwaterfront.nl

www.waterfrontharderwijk.nl

foto: Wijbenga Architecten en Adviseurs
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Bodemsanering staat  
 in de steigers
Na de sloop van de bedrijfspanden in het oude industriegebied Haven start begin 2014 de grootschalige 
bodemsanering. Een groot deel van het gebied is met asbest vervuild als gevolg van de jarenlange vestiging 
van de asbestfabriek Asbestona. Ook is op een aantal locaties in mindere mate andere verontreinigingen  
vastgesteld. Om een schoon en veilig woon- en verblijfgebied te creëren is bodemsanering noodzakelijk.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden heeft  
het projectbureau Waterfront in samenspraak met 
de provincie Gelderland, rijkswaterstaat en het 
Consortium een saneringsplan opgesteld voor het 
verwijderen van de bodemverontreiniging in het 
industriegebied Haven. Hierbij is afgesproken om meer 
te saneren dan wet en regelgeving voorschrijven. 
normaal gesproken wordt op zwaar met asbest 
verontreinigde bodem een schone leeflaag van één 
meter aangebracht. Bij de saneringswerkzaamheden 
in het Waterfront wordt een schone leeflaag van 
twee meter aangebracht, ook op de licht met asbest 
verontreinigde gronden. Dit levert meer milieuvoor
deel en minder gebruiksbeperkingen op. Ook wordt 
daarmee de basis voor een goed afzetbaar woon
product in het Waterfrontgebied gelegd.

Innovatieve techniek
De aanpak van de bodemsanering is bijzonder. 
Aannemer Boskalis heeft een techniek ontwikkeld 
waarbij schone grond onder met asbest verontreinigde 
grond wordt weggezogen en vervolgens boven op de 

met asbest verontreinigde grond wordt gelegd.  
Deze techniek wordt door Boskalis ook wel 
‘BeauDredge’ genoemd. De verontreinigde grond 
komt hiermee onder het oppervlak en de grond
waterspiegel te liggen, waardoor het grootste veilig
heidsrisico – de verspreiding van asbestdeeltjes in 
de lucht – onder controle is gebracht. Daarmee is 
het gebied straks ruimschoots geschikt als woon 
en verblijfsgebied. Ook voorkomt deze aanpak  
onnodig transport van verontreinigde grond over  
de weg en tijdelijke opslag ervan in kostbare en 
ruimte vergende depots.

Alternatieve werkwijze
Op locaties waar de ‘onderzuig’techniek niet toe
pasbaar is, wordt de met asbest verontreinigde 
grond afgegraven. Het vrijgekomen materiaal wordt 
vervolgens elders binnen het plangebied op veilige 
diepte in de grond verwerkt. Op een aantal plaatsen 
wordt het materiaal verwerkt in de waterbodem, die 
vervolgens een robuuste afdeklaag krijgt. Andere, 
niet met asbest verontreinigde locaties worden door 
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www.waterfrontharderwijk.nl

middel van kleine deelsaneringen aangepakt. Op 
zich stellen deze niet zoveel voor, maar zij worden 
wel meegenomen in de grootschalige 
bodemsanering.   

Voorbereiding belangrijk
Aangezien de sanering zowel het deelgebied van de 
gemeente (fase 3) als van het Consortium (fase 2) 
beslaat, zijn in juli aanvullende afspraken gemaakt 
over de verdeling van de verantwoordelijkheden en 
risico’s. Ook werkt Boskalis op dit moment de werk
plannen in nauw overleg met de partners verder uit 
om de uitvoering zo goed mogelijk te laten verlopen. 
met als doel eventuele verrassingen vooraf en tijdens 
de werkzaamheden praktisch, snel en efficiënt te 
kunnen oplossen.

Parkeercapaciteit geborgd
De totale saneringswerkzaamheden nemen ongeveer 
1,5 jaar in beslag. Uit voorzorg worden tijdens de 
uitvoering van de saneringswerkzaamheden delen 
van het industriegebied afgesloten voor publiek. 
Daarbij blijft jachthaven De Knar bereikbaar voor 

watersporters en blijft parkeren in het gebied  
mogelijk. De parkeercapaciteit, zoals die nu op een 
tweetal terreinen langs de Flevoweg en op het 
Asbestonaterrein beschikbaar is voor Dolfinarium
bezoekers, blijft tijdens de werkzaamheden op peil. 
Afhankelijk van de planning van de werkzaamheden 
worden tijdelijke, vervangende parkeerplaatsen 
aangelegd. De parkeerplaatsen langs de Havenkade, 
die op basis van tijdelijkheid  zijn aangewezen  voor 
vergunninghouders binnenstad, komen als gevolg 
van de sanering te vervallen.

Tot slot, er gaat op korte termijn veel gebeuren  
in het kader van de bodemsanering Waterfront.  
Het toekomstig woongebied ondergaat een enorme 
metamorfose, die voor iedereen in Harderwijk goed 
zichtbaar is. In overleg met de aannemer wordt 
gekeken of het mogelijk is om een uitkijkpunt te 
maken waar belangstellenden de werkzaamheden 
kunnen volgen. Daarnaast zijn de werkzaamheden 
via de website en andere media te volgen.

PLANNiNG WERKZAAMHEDEN

Sloop bovengrondse bebouwing september 2013 / februari 2014
Start sanering waterbodem Knar oktober 2013
Start grondwerk Zuidereiland (niet vervuild) november 2013
Start sanering Watersportboulevard november 2013
Start sanering Kades november 2013
Sanering mobiele spotverontreinigingen december 2013 / februari 2014
Start sanering Stadswerven (onderzuigen) mei 2014
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‘Het Waterfront maakt 
 de Zeebuurt nog aantrekkelijker’
De klankbordgroep Waterfront bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, organisaties en ondernemers met een 
betrokken heid bij de toekomstige ontwikkelingen. Zij brengen kennis en ervaring in en adviseren het Projectbureau 
Waterfront – en daarmee indirect ook het college en de gemeenteraad van Harderwijk – over de verdere uitwerking van  
het Waterfront. Ongeveer vier keer per jaar vergadert de klankbordgroep over een actueel thema. Henk Meeuwisse  
neemt aan de gesprekken deel.

“De bewoners van het Waterfront worden onze buren,”  
zegt hij. “Wat daar gebeurt, heeft effecten op de Zeebuurt. 
Daarom zit ik als voorzitter van het Wijkplatform Zeebuurt 
in de klankbordgroep. Ik juich het toe dat wij op deze manier 
mee kunnen denken over de ontwikkeling van het Waterfront. 
In ieder geval is het al winst dat we goed worden geïnformeerd. 
Zo kan ik op mijn beurt de mensen in de Zeebuurt op de 
hoogte houden.”

Verkeerssituatie gunstiger
Het Waterfront zal de Zeebuurt ten goede komen, verwacht 
meeuwisse. “De wijk ligt al gunstig ten opzichte van de 
binnenstad en krijgt er nu een fraaie woonomgeving in de 
onmiddellijke nabijheid bij. Dat maakt de Zeebuurt nog 
aantrekkelijker. Ook de verkeerssituatie zal verbeteren.  
De Burgemeester de meesterstraat verliest deels zijn functie 
als doorgaande weg en wordt straks door de herinrichting 
overzichtelijker en veiliger.”

Parkeerdruk
Dat de Zeebuurt in deze fase van het proces ook populair is 
als ‘gratis parkeervoorziening’, is nog wel een punt van zorg.

“Zodra er ook maar één weggetje in de omgeving wordt 
afgesloten, stromen de auto’s al onze wijk binnen. Straks 
verdwijnen de parkeerplaatsen op de Boulevard, voordat de 
nieuwe parkeervoorzieningen worden gebouwd. Dan wordt 
de parkeerdruk op de Zeebuurt nog groter. Dat vraagt om 
slimme maatregelen.”

Kennis delen
Over zijn drijfveren zegt meeuwisse: “Ik leer graag van 
anderen en die kennis wil ik niet voor mezelf houden.  
Zo wil ik straks best een rol spelen bij het opzetten van  
een wijkplatform – of een andere organisatievorm – voor  
de Waterfrontbewoners. Ik woon heel prettig in Harderwijk, 
dus vind ik dat ik ook iets voor Harderwijk terug mag doen. 
momenteel ben ik bijvoorbeeld bezig met de organisatie van 
een grootschalig evenement, waar mensen die een band 
voelen met Hongarije uit het hele land op afkomen. Komend 
voorjaar vindt ‘Hongarije Plaza’ plaats op het Bouw & Infra 
Park. een gebeurtenis die Harderwijk nadrukkelijk in de 
schijnwerpers zet.”

Henk Meeuwisse

Klankbordgroep in beeld
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Strandeiland uitgegroeid  
 tot het Ibiza van de Randmeren
Dat het Strandeiland zo’n groot succes zou worden, dat had niemand verwacht. De afgelopen zomerperiode hebben jong  
en oud en van binnen en buiten Harderwijk het eiland ontdekt als het ibiza van de Randmeren. Zeker met het mooie weer. 
Ook is het eiland podium geweest voor een scala van activiteiten.

De ondernemers, die actief zijn op het Strandeiland, zijn 
door het succes nog enthousiaster. “Het was op bepaalde 
momenten zeer hectisch, omdat we naast de exploitatie van 
het Strandeiland ook ieder ons eigen bedrijf hebben. Dat 
vraagt veel flexibiliteit van ons en van onze medewerkers. 
Tegelijkertijd geeft het vrolijke publiek, dat geniet van deze 
plek en van onze inzet, ook heel veel energie. We bereiden 
ons nu voor op de winterperiode en volgend seizoen, waarbij 
de ervaringen die we nu hebben opgedaan zeer waardevol 
zijn. Ook hebben we geleerd niet te ver vooruit te plannen en 
in te spelen op de ideeën die uit de omgeving komen,” aldus 
de vier ondernemers.

Nieuwe behuizing Kleine  
 Watersporten in rap tempo gereed 
De afgelopen maanden werden de contouren van de nieuwe clubgebouwen van waterscouting Tjerk Hiddes en kano-
vereniging Dolfijnen steeds zichtbaarder. De verenigingen waren voorheen gevestigd aan het eind van de Flevoweg. 

In het plan Waterfront is voor beiden een nieuwe locatie 
gevonden op de punt van het Dolfinariumterrein. eind  
oktober hebben beide verenigingen hun onderkomen in 
gebruik genomen. 

Bereikbaarheid
Door een kleinschalige landaanwinning langs het 
Dolfinariumterrein is medio 2013 ook een ontsluitingsweg 
gerealiseerd. Deze weg verbindt de locatie van de water
sportverenigingen met de Boulevard. In een later stadium 
van het project komen langs deze weg ook klassieke boot
huizen. Boothuizen zijn overdekte stallingen voor motor
schepen, sloepen en open sportboten. Daarbij kan ook een 

recreatieve ruimte op de verdieping worden gecreëerd, 
waardoor een tijdelijk verblijf aan het water voor water
sporters nog aantrekkelijker wordt. 

www.waterfrontharderwijk.nl

Zwerfvuil en vandalisme
Helaas hebben ook vernielingen plaatsgevonden  
op het Strandeiland. In overleg met de horeca
ondernemers kijkt de gemeente naar passende 
maatregelen om dit soort ongepast en ontoelaat
baar gedrag in de toekomst te voorkomen.

Ook bleek dat het onderhoud van het strand extra 
inzet vereiste. Het onderhoudsteam van de gemeente 
Harderwijk heeft dat zeer goed opgepakt. Zo goed 
zelfs dat ‘het strandteam’ is genomineerd voor de 
Uitblinker 2013. 

Deze competitie maakt deel uit van de campagne 
Gemeente Schoon. Hiermee worden professionals  
in het zonnetje gezet die zorgen voor schone straten 
en tevreden burgers. Harderwijk zit nu bij de beste  
10 kandidaten van Nederland. Stemmen kon tot  
4 november.
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Nu de kinderen uit huis gaan, zijn Marise den Hertog 
en Bob Smit op zoek naar een nieuwe woonomge-
ving. Zij is in Bussum geboren, hij in Heerenveen. 
Ze vinden Harderwijk een fijne stad, maar ze voelen 
zich er niet aan gebonden. “Onze toekomstige 
woning zou ook heel ergens anders kunnen staan. 
Maar ja, het Waterfront is wel heel erg 
aantrekkelijk.”

Ze wonen nu naar volle tevredenheid aan het 
muidenpad in de wijk Stadsweiden. “een heerlijk 
huis met volop ruimte in een rustige buurt,” zegt 
marise. “Het is dat het water lonkt, anders hoeven 
we hier niet weg.” Al sinds ze hoorde van de eerste 
plannen over de bouw van woningen in het Waterfront 
is ze geïnteresseerd. “In de loop der jaren heb ik de 
ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Wij vinden het 
aantrekkelijk om dichterbij de binnenstad te wonen 

en de directe nabijheid van het water maakt me 
absoluut enthousiast. Ik verheug me op de weidse 
uitzichten en het bijbehorende vrijheidsgevoel.”

Symbolisch
Bob ziet voor zich hoe hij in zijn bootje – dat hij nog 
niet bezit – vanaf de eigen steiger het Wolderwijd 
opvaart. “Terwijl we ons aan het oriënteren waren op 
het type woning dat ons het meest aansprak, kreeg ik 
een speedboot aangeboden. De kwaliteit van dat aan
bod liet weliswaar te wensen over, maar ik beschouwde 
dat als een symbolisch voorval,” lacht hij.

Tuin op het zuiden
marise heeft wat minder affiniteit met watersporten. 
Voor haar is een aantrekkelijke woonomgeving het 
belangrijkst. “Als pluspunt geldt ook dat we vanuit 
het Waterfront gemakkelijk aansluiting hebben met 
de route naar ons werk.” Bob werkt bij een recycle
bedrijf in Dronten; marise in een hotel op de Veluwe. 

“Als we alle voordelen bij elkaar optellen, willen we 
dolgraag naar het Zuidereiland verhuizen. Dat wil 
echter niet zeggen dat we er blind instappen. We 
hebben onze plannen al een paar keer bijgesteld.  
We beschikken nu over een tuin op het zuiden en dat 
houdt onze voorkeur. Daarnaast willen we kunnen 
genieten van vrije zichtlijnen over het water. Zodra 
we onze huidige woning hebben verkocht, kunnen 
we de dromen over onze toekomstig huis echt waar 
gaan maken.”

Woonwens Waterfront

Marise en Bob 
blijven speciaal 
in Harderwijk 
voor het  
Waterfront

Marise den Hertog en Bob Smit
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Visafslag en botterloods 
 naar Vissershaven
De stichting Vischafslag en Harderwijker Botterstichting 
willen de historische visafslag van Harderwijk en een 
botterloods bouwen aan de Vissershaven, tussen de molen 
en de ophaalbrug. 

Sinds 2005 wordt al gesproken over plannen om de visafslag 
van Harderwijk te herbouwen.  Daarbij zijn diverse denkbare 
locaties besproken, maar twee locaties bleken het meest 
geschikt: de locatie aan de Vissershaven bij de molen en een 
locatie op het Strandeiland in het Waterfront. na een zorg
vuldige afweging en in overleg met beide besturen besloot 
het college van B&W in december vorig jaar om medewer
king te verlenen aan vestiging van visafslag, botterloods en 
helling op het Strandeiland.

Geen steun voor Strandeiland
Dat besluit maakte heel wat los. In de pers en in sociale 
media werd overwegend negatief gereageerd op de keuze 
voor het Strandeiland. In februari 2013 werd in de gemeente
raad een motie aangenomen, waarin wordt bepleit om de 
visafslag te situeren aan de historische Vissershaven van 
Harderwijk. Het college heeft er vervolgens voor gekozen 
om, samen met de Stichting Vischafslag en Harderwijker 
Botterstichting, alle denkbare locaties voor de visafslag en 
botterloods nogmaals heel zorgvuldig met elkaar te verge
lijken. er zijn in totaal twaalf locaties onderzocht, waaronder 
alle opties die in de loop der jaren weleens de revue zijn 
gepasseerd.  Voor al die locaties is bekeken of een visafslag, 
botterloods en botterhelling er gerealiseerd kunnen

worden. Vervolgens is onderzocht welke locaties geschikt 
zouden kunnen zijn.

Uitkomst
De uitkomst was niet verrassend: als meest geschikte  
locaties kwamen de Vissershaven en het Strandeiland uit  
de bus. een duidelijke winnaar is er niet: het onderzoek 
bevestigt dat beide locaties zowel voor als nadelen hebben, 
en dat er op de locatie aan de Vissershaven niet voldoende 
ruimte is voor een botterhelling. na afronding van het  
rapport is aan de besturen van de Stichting Vischafslag en 
Harderwijker Botterstichting gevraagd om een voorkeur uit 
te spreken voor één locatie. In hun antwoord gaven de beide 
besturen aan dat zij de realisatie van een visafslag en bot
terloods op allebei de locaties realistisch vinden, maar alles 
afwegend de plek in de Vissershaven als meest haalbare 
optie zien in verband met een breed maatschappelijk 
draagvlak.  

Procedure snel in gang
De gemeente wil de noodzakelijke bestemmingsplan
procedure zo spoedig mogelijk doorlopen. Om de bouw  
van de visafslag financieel mogelijk te maken, diende de 
Stichting Vischafslag, samen met de Harderwijker Botter
stichting, in 2011 een verzoek in voor provinciale subsidie. 
De gevraagde subsidie werd toegezegd, onder de voor
waarde dat de visafslag en botterloods voor 31 december 
2015 gerealiseerd moeten zijn. Volgens de beide stichtingen 
en de gemeente is dit tijdpad nog altijd haalbaar.

Boskalis bereidt 
landaanwinning  
De Knar voor
Aannemer Boskalis is afgelopen maand begonnen 
met het verwijderen van slib op de waterbodem in 
het gebied waar de nieuwe jachthaven De Knar 
wordt aangelegd. Het slib wordt verwijderd om een 
stabiele onderlaag te creëren voor landaanwinning. 
De komende maanden gaat aannemer Boskalis aan 
de slag om het landlichaam voor de nieuwe jacht
haven De Knar aan te leggen. 

www.waterfrontharderwijk.nl



Waterfront krijgt 
extra financiële 
impuls
Provincie Gelderland wil vanwege de economische crisis  
en aanhoudende recessie in totaal € 250 miljoen in Gelderse 
projecten investeren om een impuls te geven aan de regionale 
economie, (jeugd)werkgelegenheid, mobiliteit, bouw en energie 
en infrastructuur. Dat heeft Gedeputeerde Staten begin oktober 
bekend gemaakt. Bij de verdeling van de gelden stelt de  
provincie € 1,75 miljoen voor het sleutelproject Waterfront 
Harderwijk beschikbaar. 

Het college van B&W is blij met deze extra financiële impuls. 
Het Waterfront levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaar
heid, werkgelegenheid, verkeer, toerisme en milieu in Harderwijk 
en de regio. Provincie Gelderland stelt het bedrag van  
€ 1,75 miljoen beschikbaar voor de reconstructie van de 
Burgemeester de meesterstraat, een van de belangrijkste  
toegangswegen tot het centrum van Harderwijk en een belang
rijke ontsluitingsweg voor het Waterfront. De reconstructie is 
noodzakelijk om de extra verkeersbewegingen, die ontstaan als 
gevolg van de herontwikkeling van het oude industriegebied 
Haven, goed en veilig af te wikkelen. na sanering wordt een 
deel van het oude industriegebied tijdelijk ingericht als parkeer
terrein om het verlies aan parkeercapaciteit in het Boulevard
gebied te compenseren. Daarna wordt het gebied omgevormd 
tot een woonwijk.  

In totaal kost de reconstructie van de Burgemeester de 
meesterstraat circa € 3 miljoen. Gemeente Harderwijk bekostigt 
het restantbedrag van € 1,25 miljoen. naar verwachting vindt de 
reconstructie van de Burgemeester de meesterstraat eind 2014 
plaats.

Harderwijk wordt weer een echte stad aan 

het water met: 1.400 woningen dicht bij het 

water, nieuwe passantenhavens, een 

stadsstrand, een lange flaneerpromenade, 

parkeergarages en vele winkel- en horeca-  

en leisurevoorzieningen. Het Waterfront 

betekent winst op alle fronten: leefbaarheid, 

werkgelegenheid, verkeer, toerisme en milieu.

Volg ons via www.waterfrontharderwijk.nl  

en twitter @WaterfrontHwijk

www.waterfrontharderwijk.nl
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