
Woningbouw Zuidereiland 
   bijna van start
Samen met de pioniers van het Zuidereiland hebben wet-
houder Rob Daamen en Bart van Breukelen, directeur van 
Synchroon, op 17 maart met één druk op de knop het start-
sein gegeven voor het plaatsen van de laatste damwand 
van de eerste fase van het Zuidereiland. De damwand is 
nodig om de aanleg van het wooneiland mogelijk te maken 
en markeert een belangrijk moment voor de start van de 
woningbouw in het Waterfront.

De verkoop van de eerste 46 woningen op het Zuidereiland 
is vorig jaar september gestart. Ondanks de economische 
crisis verloopt de verkoop voorspoedig. Het merendeel van 
de woningen is verkocht. Dat betekent dat voor de zomer het 
langverwachte startschot voor de woningbouw zal klinken. 
Een groot deel van de kopers, dé echte pioniers van het 
Waterfront, wacht met smart op dit moment. 

Kennis maken
Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 17 maart heette  
burgemeester Van Schaik de toekomstige bewoners van  
het Zuidereiland alvast van harte welkom in Harderwijk en 
overhandigde hen een pioniershandboek. Hij prees de pioniers 
voor hun enthousiasme om deze bijzondere stap als eerste 
te maken. Daaraan voegde hij toe dat zij op een van de 
mooiste plekken in Nederland gaan wonen en wenste hen 
veel woonplezier op deze unieke locatie aan het water, dicht 
tegen de Harderwijkse binnenstad aan. Daarna maakten de 
toekomstige bewoners onder het genot van een borrel 
kennis met elkaar. Naar verwachting ontvangen de eerste 
bewoners begin 2015 de sleutel van hun voordeur. 
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Bouwplanontwikkeling
Samen met Mulleners + Mulleners Architecten werkt  
het Consortium hard aan uitwerking van de volgende fase 
van het Zuidereiland. Ondertussen is ook de bouwplan
ontwikkeling gestart voor de locaties Watersportboulevard 
en Noordereiland. Als de vervolgfase van Zuidereiland net 
zo voortvarend wordt verkocht als de eerste fase, dan 
kunnen de woningen in deze woongebieden ook snel op  
de markt worden gebracht. 

Woonwensen
Voor fase één van het Zuidereiland is nu een leuke buurt 
gemaakt met een afwisselend straatbeeld. Van mooie  
rijwoningen tot charmante hoekwoningen, van ruime 
tweekappers tot vrijstaande woningen. Om een ideaal 
woningaanbod in de vervolgfasen te realiseren, vraagt de 
projectontwikkelaar geïnteresseerden om hun woonwensen 
tijdig kenbaar te maken. Zoals het type woning waar men  
in wil wonen, maar ook welke gevel en kleur(combinatie)  
de voorkeur hebben.   

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Wilt u een persoonlijk advies of alvast uw interesse voor  
een woningtype aangeven? Dan kunt u terecht bij  
Brandt Makelaars, contactpersoon Reijer Schuurkamp,  
via info@brandtmakelaars.nl of (0341) 416 426. Of kijk op 
www.woneninwaterfront.nl voor het actuele woningaanbod.
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Eerste bewoners ontvangen 
begin 2015 de sleutel

Inschrijven voor  
een koopwoning
Bent u geïnteresseerd in een koopwoning in het 
Waterfront? Laat u dan bij de gemeente Harderwijk
registeren als woningzoekende. 

U verhoogt hiermee de kans om straks de woning van 
uw voorkeur te kopen. Hoe langer u bent geregistreerd, 
des de meer punten u ontvangt. Het aantal punten is, 
naast een aantal bindingeisen voor woningen onder 
de € 200.000, v.o.n., bepalend voor de volgorde van 
toewijzing van nieuwbouwkoopwoningen. Kijk voor 
meer informatie op www.harderwijk.nl.

Aanmelden als geïnteresseerde 
Wilt u zich nog niet officieel inschrijven, maar bent  
u wel geïnteresseerd in het wonen in Waterfront?  
Dan kunt u zich ook aanmelden als geïnteresseerde bij 
de projectontwikkelaar, via www.woneninwaterfront.nl. 
Dit geeft geen rechten op een woning in het Waterfront, 
maar u wordt dan rechtstreeks door de project
ontwikkelaar op de hoogte gehouden van de 
woningbouwontwikkeling. 
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Ze behoorden 25 jaar geleden tot de eerste bewoners van 
de wijk Frankrijk. Over ongeveer een jaar zijn ze opnieuw 
pioniers. Dan horen ze bij de eerste bewoners van het 
Waterfront. Carien en Peter Boender verheugen zich op 
het uitzicht over het water en de blik op de zelf gerestau-
reerde stalen botter uit 1920. 

Peter is al enthousiast over het Waterfront sinds hij de eerste 
tekeningen zag. “Het is een gedurfd en ambitieus project dat 
me nog trotser maakt op Harderwijk. Ik koesterde meteen 
de wens om daar te wonen.” Carien voelde wat minder de 
urgentie om te verhuizen. “Ik heb het prima naar mijn zin  
in de wijk Frankrijk. Maar de schetsen van het Zuidereiland 
gaven voor mij de doorslag. Het wordt een heel speels  
ingericht wooneiland, met allemaal verschillende geveltjes. 
Dat spreekt mij wel aan.”

Groente en fruit
Carien is opgegroeid in Harlingen. Eind jaren zeventig  
verhuisde ze naar de Veluwe, vanwege haar werk bij  
’s Heeren Loo. In 1983 trouwde ze met Peter. 

Momenteel werkt ze bij De Schutse, een dagcentrum voor 
kinderen met een verstandelijke beperking. Peter is tegen
woordig vrachtwagenchauffeur. Hij komt oorspronkelijk uit 
OudBeijerland. In 1978 kwam hij in Harderwijk terecht om 
zijn opa te helpen die een groothandel in groente en fruit 
had. Later opende hij een eigen zaak, Peter’s Groente en 
Fruit in winkelcentrum Stadsdennen.

Varend erfgoed
Carien was op wintersport, toen Peter op internet een oude 
botter kocht. “Een boot die in Friesland lag te verkommeren, 
het was een koopje,” lacht hij. “Het is mijn grote hobby om 
historische vaartuigen op te knappen. Samen met de andere 
leden van de Vereniging Historische Schepen Harderwijk, 
doe ik mijn best om dit erfgoed te bewaren.” Heel veel uren 
aan noeste arbeid heeft hij gespendeerd aan de restauratie 
van de botter. Een oudvisser was daar zo van onder de 
indruk dat hij Peter op het hart drukte om de boot toe te 
voegen aan de Harderwijkse vloot. De botter die weer fier  
en veilig kan varen, is nu officieel de HK86. De toekomstige 
ligplaats is zo dicht mogelijk bij de nieuwe woning van 
Carien, Peter en Laura, de jongste van hun vier dochters.

www.waterfrontharderwijk.nl

Eerste bewoners 
Frankrijk worden  
pioniers van het 
Zuidereiland 

Familie Boender

Woonwens Waterfront
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Leen Lodder

Wat eens Industrieterrein Haven was, oogt nu als een desolate vlakte. Een enkele industriële kolos staat nog 
overeind; een eenzaam schip ligt op het zand. In slechts twee panden is tijdelijk nog economische activiteit. 
Sloop en schoonmaak markeren het tijdperk tussen verleden en toekomst. Het verouderde industrieterrein 
maakt plaats voor een eigentijdse woonomgeving.

“Boven het maaiveld zijn de sloopwerkzaamheden 
voor het grootste gedeelte afgerond,” legt Leen 
Lodder uit. Hij coördineert als hoofduitvoerder 
namens Boskalis de sloop en de sanering.  
“De meeste bedrijfsbebouwing is al door de firma 
Dusseldorp en andere sloopdeskundigen afgebro
ken. De panden van metaalbewerkingsbedrijf Den 
Ouden en palingrokerij & vishandel Dries van den 
Berg komen in een later stadium aan de beurt, 
omdat die nog in bedrijf zijn. Het silogebouw van 
Larissa wordt binnenkort gesloopt. In eerste  
instantie was het idee om het gebouw met  
explosieven te slopen. Omdat we geen enkel risico 
willen nemen, wordt het gebouw conventioneel 
gesloopt.Inmiddels zijn we ook gestart met het 
opruimen van onderbouw. Oftewel de fundering, de 
funderingsvloeren en palen. Op de plekken waar 
onderzoek de ondergrondse aanwezigheid van 
asbest heeft aangetoond, laten we de vloeren 
– inclusief de verharding eromheen – liggen totdat 
we met de sanering gaan beginnen.”

Huismussen en vleermuizen
In vergelijking met andere grootschalige sloop
projecten is deze omvangrijke operatie aan de 
Burgemeester de Meesterstraat en de Flevoweg  
niet uitzonderlijk, meent de hoofduitvoerder. “Per 
definitie tref je inpandig asbest aan in bouwwerken 
die ouder zijn dan veertig jaar. Dan volgen we de 
vaste werkwijze van eerst het asbest zorgvuldig 
verwijderen en daarna pas slopen. Bij alle projecten 
gaan we tevens behoedzaam om met de ecologische 
omstandigheden. De vele huismussen die hier hun 
thuis hadden, gunden we de tijd om een ander 
onderkomen te zoeken. Dat deden we door eerst  
de dakplaten voorzichtig weg te halen, zodat het  
voor de vogels minder aantrekkelijk werd. In de 
spouwmuren hebben we gaten geboord die tocht 
veroorzaakten. Als signaal voor de vleermuizen om 
naar een nieuwe bestemming te vertrekken.”

Terrein tussen verleden en toekomst
     Van verouderd industriegebied
  naar aantrekkelijke woonomgeving 
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Klinkers onder het asfalt
Veel verrassingen kwamen de slopers tot nu toe  
dan ook niet tegen. Volgens Leen Lodder was het 
wel opvallend dat ze extra zware vloeren aantroffen. 
“Soms dubbele vloeren met een isolatielaag ertussen, 
zoals op plekken waar een koelcel heeft gestaan. 
Door vooronderzoek weten we wat we aan kunnen 
treffen. Maar dat geldt niet voor alle details.  
Zo stuitten we op een laad en loskuil die helemaal 
volgestort bleek met puin. En we dachten dat het 
asfalt van een verbindingsweg op gebroken bouw
resten was aangelegd. Het bleek dat de oude klinker
verharding er nog onder lag, met een laagje zand 
eroverheen.”

Sanering
Direct na de zomer begint de sanering van de met 
asbest verontreinigde bodem op de toekomstige plek 
van Stadswerven en de Kop van Stadswerven. Het 
gaat om een gebied van ongeveer 80.000 m². Normaal 
gesproken wordt op met asbest verontreinigde bodem 
een schone grondlaag van één meter aangebracht. 
De partners van het Waterfront hebben met de 
gemeente afgesproken dat de sanering van dit terrein 
verder gaat dan wat wettelijk is voorgeschreven. In 
het Waterfront wordt minimaal een schone leeflaag

van twee meter aangebracht. De grond daaronder 
krijgt een stevige afsluiting met een scheidingsdoek. 
De hoofduitvoerder voegt er nog aan toe: “Daar waar 
woningen komen, willen we eigenlijk helemaal geen 
asbest meer in de grond hebben. In principe willen 
we daar alles weghalen.”

Uiterste zorgvuldigheid
Naar verwachting kan de sanering in het derde 
kwartaal van 2015 afgerond zijn. Eind dit jaar vindt 
tevens de sanering plaats van de waterbodem van de 
Vissershaven en de Lelyhaven. Voordat daarmee 
begonnen kan worden, vindt er nog een aanvullend 
onderzoek plaats. “Mogelijk,” vertelt Leen Lodder, 
“is daar sprake van achtergebleven munitie uit de 
Tweede Wereldoorlog. Onze mensen gaan met het 
materieel tot zeven meter diep de grond in.  
Hun veiligheid moet uiteraard gegarandeerd zijn.” 
Hiermee benadrukt hij dat bij slopen en saneren 
uiterste zorgvuldigheid altijd op de eerste plaats 
komt.

De volgende Nieuwsbrief Waterfront besteedt  
aandacht aan de door Boskalis gepatenteerde  
saneringstechniek BeauDredge.
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Voor de wind met  
  de nieuwe jachthaven
“Eigenlijk is de essentie van de gaande operatie heel simpel,” stelt Lino Bijnen. “Jachthaven De Knar wordt 
‘beetgepakt’, negentig graden gedraaid en tweehonderd meter opgeschoven.” Toch markeert de verplaatsing 
van de jachthaven een nieuw tijdperk voor Watersportvereniging Flevo. Na dertig jaar pachtexploitatie wordt 
de vereniging eigenaar van de jachthaven.

Al op 17 april 2008 besloot de ledenvergadering van 
de watersportvereniging akkoord te gaan met de 
aangepaste locatie van De Knar. “De leden zagen in 
dat de verandering goed was voor de vereniging,” 
aldus voorzitter Lino Bijnen. “Als straks alles klaar 
is, kunnen we elkaar feliciteren met een efficiënt 
ingerichte haven en twee splinternieuwe accommo
daties in de vorm van een havenkantoor en een 
verenigingsgebouw, die de plaats innemen van de 
vier opstallen die nu hun beste tijd wel gehad 
hebben.”

Eigen broek ophouden
Met een stabiel ledental van 750 vaarliefhebbers 
behoort de Harderwijkse watersportvereniging tot 
de grotere van het land. De jachthaven telt 450 natte 
ligplaatsen en 150 droge ligplaatsen op de wal. Om 
en nabij 50 vrijwilligers zijn actief met het reilen en 
zeilen van De Knar. Bijnen: “Wij hechten eraan om 
onze eigen broek op te houden. Nog nooit hebben we 
enige vorm van subsidie aangevraagd. Even hebben 
we overwogen om de nieuwe locatie turnkey – oftewel 
kant en klaar – op te laten leveren. Maar het past 
meer bij onze traditie om zelf de handen uit de 
mouwen te steken. De accommodaties gaan we 
bouwen voor eigen rekening en risico.”

Aanleg gestart
Boskalis is inmiddels volop bezig met de werkzaam
heden. Begonnen is met de aanleg van zo’n 30 lig
plaatsen. Die zijn nodig omdat een gelijk aantal 
boten, die nu op de kop van de haven liggen, direct 
plaats moeten maken. Dit gedeelte van de huidige 
haven ligt namelijk in het plangebied van de nieuwe 
locatie. Als Boskalis de buitencontouren met een 
stalen dam heeft aangelegd, kunnen de eerste  
30 schepen al in hun nieuwe jachthaven terecht.

Opstallen
“De rest van de jachthaven is dan nog niet klaar,” 
legt de voorzitter uit. “Rond de bouwvak van 2014 
gaan we een start maken met de bouw van de 
opstallen. We hebben uitgerekend dat de oplevering 
medio 2015 plaats kan vinden. Pas na het eerste 
volledige jaar van exploitatie van de nieuwe locatie, 
kunnen we vaststellen of onze verwachtingen en 
spreadsheetwijsheden realiteit zijn geworden. Ik heb 
daar goede hoop op. De windrichting is goed en de 
kaarten kloppen.”

Lino Bijnen
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Het omvangrijke project Waterfront grenst direct aan een gebied met grote natuurwaarden. Dat vraagt om een zorgvuldige 
inpassing. In dat verband worden komend voorjaar twee grote vogelrustgebieden aangelegd voor de kust van Harderwijk: 
één in het Wolderwijd nabij de wijk Stadsweiden (ongeveer 20 hectare). Het tweede rustgebied komt in het Veluwemeer  
nabij Hierden (ongeveer 50 hectare). Watervogels kunnen hier vooral in het herfst- en winterseizoen ongestoord rusten en 
foerageren. De planning is de werkzaamheden voor 1 oktober af te ronden. De gebieden zijn tussen 1 september en 1 april 
gesloten voor alle vaarverkeer.

Natuurwaarden beschermen
Natura 2000gebieden zijn de belangrijkste natuurgebieden 
in Nederland en Europa. Bij ontwikkelingen in of in de nabij
heid van deze gebieden moeten bestaande natuurwaarden 
worden beschermd en in stand gehouden. Hieraan is veel 
aandacht besteed bij het maken van de plannen voor het 
Waterfront. Uit ecologisch onderzoek blijkt dat extra vaar
bewegingen in de nabijheid van het Waterfront kunnen 
leiden tot verstoring van rustende watervogels. Vooral in de 
herfst en wintermaanden is dit ongewenst, omdat er grote 
groepen watervogels overwinteren in de randmeren. 

Toezicht
Over de aanleg, inrichting, beheer en handhaving van de 
vogelrustgebieden zijn in 2012 al afspraken gemaakt met 
natuurbeschermingsorganisaties, andere belanghebbenden 
en overheden. Provincie Gelderland heeft inmiddels de 
benodigde Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven.  
Om invaren in de winterperiode te voorkomen en beschutting 
te bieden aan de rustende vogels worden de rustgebieden 
begrensd door dammen en palissaden (rijen van houten 
palen). Borden geven de sluiting van het gebied aan. 

Ook worden de rustgebieden op waterkaarten aangegeven. 
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek houdt 
toezicht op de naleving van het toegangsverbod. Bovendien 
wordt de komende vijf jaren gekeken of de vogelrustgebieden 
effectief zijn.

 Rust voor de vogels
   in de randmeren
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Het Strandeiland heeft de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2014 (GPRK) gewonnen. Provincie 
Gelderland reikt deze prijs tweejaarlijks uit aan een project dat een opvallende, positieve bijdrage levert aan de 
ruimtelijke kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. Op 5 maart ontving wethouder Daamen de juryprijs uit handen 
van juryvoorzitter Jan Terlouw. ‘Ik ben blij met deze waardering voor het Strandeiland, dat een belangrijk en 
inspirerend onderdeel is van het project Waterfront. Mede door het Strandeiland is het project Waterfront bij 
veel Harderwijkers zichtbaar geworden. Het Strandeiland is een daverend succes en we ontvangen veel 
lovende reacties van bewoners en bezoekers,’ aldus een trotse wethouder Rob Daamen. Bij de prijs hoort  
een geldbedrag van € 10.000,-. Dit wordt komend jaar, in overleg met de ondernemers op het Strandeiland, 
aan het Strandeiland besteed.

Juryrapport
Deze editie van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke 
Kwaliteit 2014 had als thema ’Ademruimte voor stad 
en dorp’. Juryvoorzitter Jan Terlouw roemde het 
Strandeiland in Harderwijk als ‘een eigentijdse 
oplossing om de relatie tussen stad en water te 
herstellen’. ‘Het Strandeiland sluit aan bij de  
recreatieve behoeften van de hedendaagse 
Harderwijker en toerist’, aldus Terlouw. 

‘De jury waardeert het dat de exploitatie en het 
beheer door lokale ondernemers is opgepakt.

De provisorische inrichting met paviljoens van 
bouwmaterialen geeft het eiland een charmante en 
anarchistische uitstraling.’

Publieksprijs
De keuze van de jury voor het Strandeiland was 
unaniem. Daarnaast werd ook een publieksprijs 
toegekend aan een van de genomineerde projecten. 
Het schoolgebouw van Havo Notre Dame des Anges 
in Ubbergen bleek de publieksfavoriet.

Strandeiland bekroond  
                   met Gelderse Prijs
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‘Met veel verschillende partijen  
 het gewenste resultaat behalen’
De klankbordgroep Waterfront bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, organisaties en ondernemers met een  
betrokkenheid 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. Martin Foppen neemt aan de gesprekken deel.

Hij heeft zitting in de klankbordgroep namens de 
Bedrijvenkring Harderwijk. Een deel van de 180 leden heeft 
rechtstreeks te maken met de realisatie van het Waterfront. 
In de meeste gevallen omdat hun bedrijfspand moest  
verhuizen. “De verplaatsingen van bedrijven van industrie
terrein Haven naar Lorentzhaven was een spannend proces 
dat uitstekend is verlopen. Op een enkele uitzondering na, 
overheerst tevredenheid.”

Trots
“Dat gedeelte van de rol van de Bedrijvenkring in de klank
bordgroep is dus uitgespeeld, maar dat betekent niet dat ik 
achteroverleun tijdens de vergaderingen,” benadrukt 
Foppen. “Als Harderwijker voel ik me sterk betrokken bij 
alle ontwikkelingen van het Waterfront. Ik ben er trots op 
dat wij als kleine stad een dergelijk groot project voor elkaar 
weten te krijgen. Daar komt mijn neiging vandaan om me 
overal op een constructieve manier mee te bemoeien.” 

Toegangswegen
Voor de komende periode vindt hij het belangrijk dat de 
toegangswegen naar de bedrijven op Lorentzhaven  
aantrekkelijker worden. “Het is in het belang van de  

bedrijven dat met name de Marie Curiestraat net zo mooi 
wordt als de Lorentzstraat en de Nobelstraat nu zijn. Er is 
inmiddels  een onderzoek gestart naar de mogelijkheden.”

Groots denken
Martin Foppen noemt zichzelf een fervent watersporter.  
“Ik juich het toe dat Harderwijk ook op het gebied van de 
waterrecreatie een slag gaat maken. Over enkele jaren heeft 
de stad een schitterende havenomgeving. En nu we toch 
groots aan het denken zijn… als het lukt om de bruggen aan 
de toegangswateren aan te passen, dan kunnen ook grotere 
zeilschepen Harderwijk aandoen. Ik weet dat dit de lokale 
politiek ver overstijgt, maar het schetst wel de visie die ik 
daarover heb.”

Dynamiek    
Als ondernemer zegt hij gewend te zijn om vandaag de 
beslissingen uit te voeren die hij gisteren genomen heeft. 
“Bij een proces als het Waterfront is er een heel andere 
dynamiek, waar ik veel van leer. Bijvoorbeeld hoe het kan 
lukken om met veel verschillende partijen met soms  
tegengestelde belangen toch het gewenste resultaat te 
behalen. Dat fascineert me.” 

Martin Foppen

Klankbordgroep in beeld
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Eind vorig jaar verhuisde Van Scherpenzeel’s Oliehandel van de Flevoweg naar de Daltonstraat. Algemeen 
directeur Gert van Scherpenzeel kan er nog niet goed aarden. “Het uitzicht over het water is prachtig, maar we 
zitten hier niet om naar buiten te kijken.” Financieel directeur Dirk van Grootveld is opgelucht dat de tijd van 
onzekerheid achter de rug is. “We weten nu waar we aan toe zijn en kunnen de blik weer op de toekomst 
richten.”

“Laat er geen misverstand over bestaan,” benadrukt 
Gert van Scherpenzeel, “ik ben altijd voorstander 
geweest van de aanleg van het Waterfront. Maar de 
verhuizing van het bedrijf ging me wel aan het hart. 
Ik ben 33 jaar lang – eerst op mijn fietsje, later met 
de auto – van mijn huis naar de Flevoweg gereden. 
Natuurlijk wist ik dat er een einde zou komen aan 
dat tijdperk. In de jaren negentig voerden we al de 
eerste gesprekken over een eventuele bedrijfsver
plaatsing in het kader van het Waterfront.
Toen de reconstructie van de N302 gestalte kreeg, 
was het zonneklaar dat we de Flevoweg moesten 
verlaten, want we waren onbereikbaar geworden. 
Lange tijd was het de bedoeling dat die reconstructie 
parallel zou lopen met de aanleg van het Waterfront. 
De werkelijkheid was anders en dat heeft ons veel 
omzet gekost. Daar is het laatste woord met de 
gemeente nog niet over gesproken. Ik voeg daar 
onmiddellijk aan toe dat we wel uiterst tevreden zijn 
over de samenwerking met de gemeente om de 
verhuizing mogelijk te maken.”

Bunkerschepen en tankwagens
Van Scherpenzeel’s Oliehandel kent een lange  
traditie. De eerste vestiging was aan de Keizerstraat, 
de tweede aan de Scheepssingel en de derde aan de 

Flevoweg. Samen met zijn twee broers bouwde  
Gert van Scherpenzeel het bedrijf uit tot totaal
leverancier van brandstoffen, smeermiddelen en 
scheepvaartartikelen. De vier eigen bunkerschepen 
en zes tankwagens leveren in een groot deel van het 
land brandstof aan de agrarische sector, de aannemerij 
en de scheepvaart. Het bedrijf is brandstofleverancier 
voor grote projecten, zoals de aanleg van de 
Amsterdamse Noord/Zuidlijn, IJburg en de 
Hanzelijn. In Hulshorst, Swifterbant en Harderwijk 
zijn er tankstations.

Tankstation 
Dirk van Grootveld: “Het Harderwijkse tankstation 
maakt geen deel meer uit van de bedrijfsvestiging, 
zoals aan de Flevoweg. Hier komt geen automobilist 
voorbij. Daarom is een nieuw station, inclusief shop, 
gebouwd aan de Nobelstraat 6. Wel hebben we aan 
de Daltonstraat 39 een brandstofpunt voor plezier
vaartuigen en een uitgebreide watersportwinkel met 
een nu nog groter assortiment. Vanuit de jachthaven 
is deze over het water binnen een paar minuten te 
bereiken. Aanvankelijk hadden wij een plek aan de 
haven nodig voor onze eigen tankschepen. In de 
tussentijd zijn daarvoor ligplaatsen in Amsterdam en 
Lelystad gerealiseerd.”

Nieuw hoofdstuk in de historie 
van de Harderwijkse oliehandel

Gert van Scherpenzeel
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Een belangrijk onderdeel van het plan Waterfront is het realiseren van nieuwe parkeergelegenheid voor vergunninghouders 
en voor bezoekers van de binnenstad en het Dolfinarium. De bestaande parkeerplaatsen op de Strandboulevard maken 
plaats voor levendige binnenhavens en een nieuwe autoluwe boulevard. Ter vervanging van de parkeerplaatsen worden 
nieuwe parkeergarages in het Waterfrontgebied gebouwd. Bij de N302 komt een groot parkeerterrein voor Dolfinarium-
bezoekers, het ‘Overloopterrein’. Op het moment dat de bestaande parkeerplaatsen op de Strandboulevard verdwijnen zijn 
de nieuwe parkeergarages en het Overloopterrein nog niet klaar. Daarom worden voor aanvang van de werkzaamheden 
1.500 tot 2.000 tijdelijke parkeerplaatsen elders in het plangebied gerealiseerd.  

Plek voor vergunninghouders
In nauw overleg met betrokkenen wordt onderzocht waar 
vervangende parkeerplaatsen kunnen worden gesitueerd. 
Dat gebeurt in de klankbordgroep Parkeren Binnenstad. 
Uitgangspunt is dat deze parkeerplaatsen zo dicht mogelijk 
bij de gebruikers worden gevonden. In eerste instantie wordt 
gezocht naar oplossingen op bestaande parkeerterreinen. 
Daarnaast worden ook nieuwe tijdelijke parkeerplaatsen 
gerealiseerd in het plandeel ‘fase 3’, het gebied tussen de 
binnenstad en de provinciale weg N302. Tot voor kort lag 
hier het bedrijventerrein Haven. Na de bodemsanering 
wordt het gebied tijdelijk ingericht als een extra parkeer
locatie. De woningbouw in dit gebied start naar verwachting 
pas na 2018. 

Inrichting
Op deze pagina staat een schets van de inrichting. Het dichtst 
bij de stad, langs de bestaande Vissershaven, wordt een 
parkeerterrein voor vergunninghouders aangelegd. Dit 
parkeerterrein is te bereiken via de Havenkade (de weg 

langs Veluvia en de molen). Via de ophaalbrug over de 
Vissershaven is er een korte looproute naar de binnenstad. 
Een tweede looproute naar de binnenstad komt beschikbaar, 
zodra de nieuwe brug over de Vissershaven gereed is. Naar 
verwachting start de aanleg van deze brug in 2015. 

Bezoekers en toeristen
Naast het parkeerterrein voor vergunninghouders komt  
een groot parkeerterrein voor bezoekers van de binnenstad 
en het Dolfinarium. Op dit moment wordt bekeken of het 
mogelijk is om het parkeerterrein vanaf de N302 te ontsluiten 
door een tijdelijke dam in de Lelyhaven aan te leggen.  
Met als doel te voorkomen dat het verkeer van en naar het 
parkeerterrein over de Burgemeester de Meesterstraat gaat 
rijden. Rond het parkeerterrein komt een aanplant van 
groen, gecombineerd met greppels voor het afvoeren van 
regenwater. De plannen voor het tijdelijk parkeren in fase 3 
zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. De uiteindelijke inrichting 
kan op onderdelen verschillen van de illustratie. 

Tijdelijk parkeren in fase 3



Planning 
Waterfront
De afgelopen maanden heeft het industrieterrein Haven een 
enorme verandering ondergaan. De oude bedrijfsbebouwing  
is grotendeels gesloopt en het gebied is getransformeerd in 
een kale vlakte. Daarnaast is het parkeerterrein aan de 
Flevoweg gesaneerd en is aannemer Boskalis aan het eind van 
de Flevoweg druk bezig met de aanleg van de nieuwe jachthaven 
De Knar en het Zuidereiland. De contouren van het nieuwe 
land zijn inmiddels goed zichtbaar.  Komende maanden staan 
in het teken van (de voorbereiding op) de grootschalige 
bodemsanering en de bouw van de eerste woningen op het 
Zuidereiland. De eerste koopcontracten zijn in maart onder-
tekend en naar verwachting worden de eerste woningen rond 
de jaarwisseling opgeleverd.   

Planning 2014
• Start grootschalige bodemsanering.  
• Aanleg van twee vogelrustgebieden in Veluwemeer  

en Wolderwijd.
• Start woningbouw op Zuidereiland.
• Verkoop fase 2 & 3 woningen op Zuidereiland.
• Start bouwfase opstallen nieuwe jachthaven De Knar.

Planning 2015 – 2018
• Start civieltechnische werkzaamheden voor 

Watersportboulevard en Noordereiland.
• Start woningbouw op Zuidereiland (gefaseerd).
• Start herinrichting Boulevardgebied (gefaseerd).
• Start bouwfase Kop Stadswerven  

(parkeergarage en woningbouw).
• Start bouwfase Dolfinariumeiland  

(parkeergarage en horeca/leisure).
• Woningbouw op Noordereiland en Watersportboulevard 

(gefaseerd).
• Aanleg tweede fase Strandeiland (afrondende deel).

Vanaf 2018
• Start bouwfase Stadswerven en De Kades.

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

Colofon nieuwsbrief
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