
Tijdens de feestelijke oplevering van de eerste woningen op 
het Zuidereiland op 28 mei overhandigde burgemeester 
Harm-Jan van Schaik symbolisch de eerste sleutel aan 
familie Willemsen. Vervolgens feliciteerde én 
complimenteerde de burgemeester alle trotse kopers 
met de keuze om een nieuwe woning te kopen op deze 
unieke locatie aan het water, dicht tegen de historische 
binnenstad aan. 

Ook gedeputeerde Bea Schouten stond stil bij deze 
bijzondere mijlpaal, want het moment markeert niet alleen 
de oplevering van de eerste woning op het Zuidereiland. 
De eerste woning van in totaal 1400 woningen in het 
Waterfront is nu gebouwd. De nieuwe woonwijk in het hart 
van Harderwijk is hiermee een feit. Daarna werd samen met 
de toekomstige bewoners van fase 2 ook feestelijk het 

startsein gegeven voor de bouw van de volgende woningen 
op het Zuidereiland. Afgelopen december gingen deze 
woningen onder grote belangstelling in verkoop en zijn 
grotendeels verkocht.  

Deelsloep
Wethouder Pieter Teeninga had namens de 
ontwikkelcombinatie Waterfront en Veluvia een bijzondere 
verrassing voor de bewoners. De bewoners kregen 
gezamenlijk een elektrische deelsloep aangeboden, zodat 
zij vanaf dag één kunnen genieten van hun nieuwe 
woonomgeving aan het water. Daarna schoven de bewoners 
bij elkaar aan tafel voor de eerste buurtbarbecue. 
De komende weken worden de overige woningen in fase 1 
opgeleverd. Kortom, in de zomer wordt volop geklust en 
verhuisd op het Zuidereiland.
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Feestelijke oplevering 
eerste woning Waterfront



Op 13 juni, tijdens de Dag van de Bouw, gaan de eerste 
boothuizen en appartementen in de voorverkoop. Zo komt 
op de westpunt van het Zuidereiland een kleinschalig 
appartementengebouw. De appartementen kijken uit over 
het water, met de historische binnenstad op de achtergrond. 
Het wordt een sfeervol en kleinschalig gebouw met 
voornamelijk ruime 4-kamerappartementen. Parkeren kan 
op het naastgelegen parkeerterrein, ook is er de 
mogelijkheid voor een ligplaats voor uw boot. Daarnaast 
gaan de eerste appartementen en eengezinswoningen op de 
Watersportboulevard in de verkoop. Het gaat om de 
appartementen en eengezinswoningen in het bouwblok 
naast de Havenkom (grenzend aan het deelgebied Kop van 
de Stadswerven). 

Boothuizen
Ook gaat de eerste serie boothuizen in de verkoop. 
De boothuizen zijn de ideale uitvalsbasis voor 
watersporters: in een handomdraai vaart u met uw boot op 
de Veluwerandmeren. En in handomdraai loopt u door de 
historische binnenstad met alle gezellige winkels, cafétjes 
en restaurants. De boothuizen bieden plaats aan boot en 
materiaal. Daarnaast kan de bovenverdieping ingericht 
worden voor een recreatief gebruik, waardoor een verblijf 
aan het water nog aantrekkelijker wordt. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Neem contact op met Brandt Makelaars, 
via info@brandtmakelaars.nl of (0341) 416 426. 
Zij kijken graag samen met u of uw woonwens kan worden 
vervuld. Ga voor het actuele woningaanbod naar 
www.woneninwaterfront.nl.
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Voorverkoop boothuizen, woningen 
en appartementen binnenkort van start 

Appartementencomplex Zuidereiland

Boothuizen

Dolfinarium Kop van de Stadswerven

Jachthaven De Knar

De Bakens

Watersportboulevard

Noordereiland

Zuidereiland

Boothuizen

Appartementen 
in voorverkoop

Appartementen en 
eengezinswoningen
in voorverkoop



Ook gluren bij de 
Zuiderburen? 

Op zaterdag 13 juni is de Dag van 
de Bouw en opent Waterfront 
Harderwijk het bouwterrein van 
het Zuidereiland. Tussen 10.00 en 
16.00 uur kunt u vanaf de 
Burgemeester de Meesterstraat 

(naast Vishandel Van den Berg) gratis met een sloep varen naar 
het Zuidereiland. U krijgt meer informatie over (de uitvoering 
van) het Waterfront en het toekomstige woningaanbod.  
Ook kunt woningen in aanbouw bekijken. Deze middag gaan 
ook de eerste boothuizen, appartementen op het Zuidereiland 
en appartementen en eengezinswoningen op de 
Watersportboulevard in de voorverkoop.
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Laat uw mening 
weten! 
Wij willen weten hoe u over de nieuwsbrief van het 
Waterfront denkt. Bent u tevreden met de 
nieuwsbrief? Kan het beter of anders? Ook uw 
mening telt mee om te bepalen wat er in de toekomst 
met de nieuwsbrief gebeurt. Op de website www.
waterfront.nl/lezersonderzoek  kunt u een korte 
vragenlijst invullen. Het invullen hiervan kost 
ongeveer 5 minuten. U kunt de vragenlijst anoniem 
invullen. Als dank voor de medewerking verloten wij 
3 cadeaubonnen van 25 euro onder de inzenders. 

Nieuwe  
thuishaven  
in zicht
Medio maart is de bouw van het nieuwe havenkantoor 
en clubhuis van watersportvereniging Flevo gestart.  
De vereniging krijgt in het plan Waterfront een nieuw 
onderkomen pal achter de strekdam aan de vaarroute 
bij het aquaduct. De oude jachthaven maakt plaats 
voor de woongebieden Noordereiland en De Bakens. 

De komende maanden verrijst op het nieuwe terrein 
een havenkantoor met werkplaats en sanitaire 
voorzieningen en daarboven het woonhuis voor de 
havenmeester. Naast het eigen strandje komt het 
clubhuis met leslokalen, sanitaire voorzieningen, 
kantine en een terras aan het water. 
Naar verwachting is de jachthaven voor het komende 
winterseizoen gebruiksklaar en kan de verhuizing 
beginnen. De eerste boten zijn inmiddels al 
aangemeerd aan de nieuwe steigers. 

Op 9 juli 2016 bestaat watersportvereniging Flevo  
85 jaar. Op dit bijzondere moment opent de 
watersportvereniging de jachthaven officieel met een 
spetterend openingsfeest. Daarbij krijgt ook de 
Harderwijkse samenleving de gelegenheid om de 
nieuwe jachthaven te bekijken.
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Het Dolfi narium komt door de herinrichting van het Boulevardgebied op een eiland te liggen. 
Langs de voorzijde van het Dolfi narium en op de locatie van de oude passantenhaven (Haven van Harderwijk) 
verrijst een eigentijdse bebouwingswand met een nieuwe entree voor het Dolfi narium, kleine winkels, 
horecagelegenheden en een uit het zicht gelegen parkeergarage. Een metamorfose die de aanblik van de 
Boulevard aanzienlijk verandert. 

De verouderde parkeerterreinen op de Boulevard 
verdwijnen en maken in het Waterfront plaats voor 
een nieuwe, gezellige passantenhaven. Aan de haven 
komen aan weerszijden aantrekkelijke 
 wandelpromenades, waar bezoekers langs bootjes, 
winkeltjes, cafeetjes en restaurantjes kunnen 
struinen. Hiervoor wordt onder andere aan de 
Dolfi nariumzijde een nieuwe bebouwingswand 
ontworpen. Het ontwerp van deze bebouwing 
refereert op eigentijdse wijze aan het historische 
karakter van de stad en geeft, door de lichte 
kromming in de gevel, intimiteit aan de haven. De 
markante, blauwe koepel van het Dolfi narium blijft 
boven de nieuwbouw uitsteken en blijft een 
belangrijk oriëntatiepunt voor de bezoekers van 
Harderwijk.
 
Parkeergarages
In de nieuwe bebouwingswand komt ook een uit het 
zicht gelegen parkeergarage, die met name voor 
vergunninghouders en bezoekers van de Boulevard is 
bedoeld. Op de Kop van de Stadswerven komt een 
parkeergarage voor bezoekers van het Dolfi narium 
en de binnenstad. Straks kan men alleen in het 
laagseizoen beperkt parkeren op de Boulevard.

Verbinding met de stad
Het Dolfi nariumeiland wordt op twee plaatsen 
verbonden met de stad, waardoor bezoekers rond de 
haven kunnen lopen. Aan de westkant van het 
Boulevardgebied komt een ophaalburg over de 
nieuwe haven. Aan de oostkant wordt een dam met 
beperkte doorvaarhoogte aangelegd. 
Dit is ook de toegang tot het Dolfi nariumeiland voor 
auto’s en bussen. 

Verdere uitwerking
Na de zomervakantie wordt het ontwerp voor de 
bebouwingswand langs het Dolfi nariumterrein 
voorgelegd aan de gemeente. Daarna wordt het plan 
verder uitgewerkt en starten de gesprekken met 
geïnteresseerde ondernemers. Naar verwachting 
start de aanleg van de bebouwingswand begin 2017. 
De werkzaamheden die hiervóór op huidige 
Boulevard nodig zijn, starten eind 2015, zoals het 
dempen van de Haven van Harderwijk. 

Meer weten?
Bent u ondernemer en wilt u weten welke 
mogelijkheden het Boulevardgebied van het 
Waterfront heeft? Neem dan contact op met 
projectontwikkelaar Synchroon, 
telefoon (088) 0105700 of email info@synchroon.nl

De metamorfose van 
  een bekende locatie

“Dit is een voorlopig schetsontwerp van een entree voor het Dolfinarium.”

Het dolfinariumeiland
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Na de zomervakantie gaat de reconstructie van de 
Burgemeester de Meesterstraat en Havenkade van start, 
waarbij het wegvak vanaf de Flevoweg tot aan de 
Havendam opnieuw wordt ingericht. De herinrichting zorgt 
straks onder andere voor een goede en verkeersveilige 
ontsluiting van de nieuwe woongebieden De Kades en  
De Stadswerven en een aantrekkelijker stadsentree vanuit 
de N302.  

De Burgemeester de Meesterstraat en Havenkade vormen 
samen een belangrijke verkeersader in Harderwijk: van de 
provinciale weg N302 naar het centrum van Harderwijk. 
Daarom blijft de weg een 50 km zone. Ter hoogte van de 
Ingenieur Lelystraat wordt een rotonde aangelegd.  
Op een aantal plaatsen komen goede oversteekvoorzieningen 
voor fietsers en voetgangers. Daarnaast komt langs de 
Waterfrontzijde van de rijbaan een nieuwe groenstrook met 
bomen en tweerichtingsverkeer fietspad.  
De herinrichtingswerkzaamheden starten begin september 
2015 en duren naar verwachting tot eind december 2015.  

Het Kompas
Door de uitbreiding van basisschool het Kompas wordt ook 
de verkeerssituatie en parkeercapaciteit rondom de school 
aangepast. Daarbij wordt voor het fiets- en autoverkeer 
onder andere de aansluiting van de Flevoweg op de 
Burgemeester de Meesterstraat verbetert.  
Om het overlast van deze werkzaamheden voor (ouders van) 
schoolgaande kinderen te beperken, worden deze 
werkzaamheden in de zomervakantie uitgevoerd. 

Verbetering waterkwaliteit
Naast de herinrichting van het wegvak wordt ook een 
ondergrondse waterverbinding tussen de Friesegracht,  
Vissershaven en de Lelyhaven gerealiseerd om de 
waterkwaliteit in de Vissershaven en Lelyhaven te 
verbeteren. De beide havens zijn nu doodlopend die niet of 
nauwelijks doorspoeld worden, hetgeen resulteert in een 
relatief minder goede waterkwaliteit. Om de waterkwaliteit 
in de nieuwe woongebieden De Kades en De Stadwerven te 
borgen, wordt deze alvast aangebracht.   

Meer informatie
De werkzaamheden worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en gefaseerd uitgevoerd. Dit om overlast en 
risico zoveel mogelijk te voorkomen. Binnenkort worden 
belanghebbenden verder geïnformeerd over de 
daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden, planning 
en eventuele overlast, zoals verkeershinder of 
geluidsoverlast. Op de website van de gemeente Harderwijk 
staat een tekening van de toekomstige inrichting.

Mocht u in de tussentijd vragen hebben over (de uitvoering 
van) de reconstructie van de Burgemeester de 
Meesterstraat en Havenkade? 
Neem dan contact op met Erik Hamelink, gemeentelijk 
projectleider, via telefoonnummer 0341 411 911  
of email h.hamelink@harderwijk.nl.

Reconstructie Burgemeester de Meesterstraat en Havenkade:         

Vernieuwing van een  
  belangrijke verkeersader
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Dubbelinterview
 Veiligheid  voor alles
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Harderwijk meerdere malen gebombardeerd. Daarom wordt in het 
plangebied van het Waterfront een aantal locaties nader onderzocht op de aanwezigheid van niet-gesprongen 
explosieven. Kees de Boer (projectmanager Boskalis) en Catharinus Jelsma (projectleider bodemsanering 
Waterfront Harderwijk) leggen uit hoe dat in zijn werk gaat.

Catharinus Jelsma: “In april 2014 werden de 
uitslagen bekend van het historisch vooronderzoek 
dat wij hebben laten doen naar de aanwezigheid van 
niet-gesprongen explosieven. Hieruit bleek dat er in 
een fl ink gedeelte van het Waterfrontgebied mogelijk 
explosieven in de bodem aanwezig zijn. In overleg 
met het consortium, heeft de gemeente toen het 
voortouw genomen om nader onderzoek te 
verrichten. De veiligheid tijdens de 
bouwwerkzaamheden gaat namelijk voor alles.” 

Kees de Boer: “Als baggeraar zijn we uiteraard 
bekend met munitie. Bij bagger- of 
graafwerkzaamheden op het water en op het land 
komen we regelmatig twee zaken zeker tegen: 
archeologie of fossielen en munitie. 
In die zin hebben we best wel ervaring. 
Voor ons als aannemer geldt in zijn algemeenheid: 
als een gebied verdacht is op de aanwezigheid van 
explosieven, moeten we het werk stilleggen tot het 
gebied weer veilig is.”

Kees de Boer en Catharinus Jelsma

Werk in uitvoering
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Hoe gaat het opsporen van munitie in zijn werk?

Catharinus Jelsma: “We zijn begonnen met het 
detectieonderzoek naar de waterbodem van de 
Vissershaven, de Lelyhaven en de toegangsgeul. 
Dat was relatief gezien de eenvoudigste klus. 
Met een bootje met magnetometers (een meetinstrument 
om metalen objecten die buiten het zicht liggen op te 
sporen, red.) en grondradars hebben we een beeld van de 
ondergrond gemaakt. Het probleem was wel dat we duikers 
in moesten schakelen om naast de stalen damwandkades te 
zoeken. Want de apparatuur wordt gestoord door stalen 
constructies. Uiteindelijk zijn er slechts enkele 
handgranaten gevonden. Dat gebied hebben we snel veilig 
kunnen verklaren. Het land detecteren we in principe met 
dezelfde technieken. Op 17 juni vorig jaar werd de eerste 
paal geslagen voor de eerste woningen op het Zuidereiland. 
We hebben er alles aan gedaan om dat gebied en de 
omgeving daarvan op tijd vrij te kunnen geven. Op die plek 
hebben we dertien brandbommen gevonden. Die zijn door 
de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie veilig 
gesteld. Wat verderop in het water zijn enkele restanten van 
een neergestort Engels vliegtuig aangetroffen. Verder 
onderzoek, in samenspraak met het ministerie van 
Defensie, heeft geen nieuwe wrakstukken opgeleverd.”

De bodem van het voormalige industrieterrein Haven moet 

ook gesaneerd worden, vooral vanwege de erfenis van 

Asbestona. Levert de combinatie met het opsporen van 

munitie een lastige puzzel op?

Kees de Boer: “De bebouwing van het oude industrieterrein 
was al grotendeels gesloopt, toen de verdachtheid op 
explosieven aan de orde kwam. De vloeren moesten toen 
nog verwijderd worden. Dat was best een ingewikkelde 
kwestie, want er kan munitie onder liggen. Maar detecteren 
lukte niet omdat er in de vloeren ook allerlei wapeningsstaal 
zit en andere metalen. We kwamen tot de conclusie dat we 
toch eerst de vloeren moesten slopen. Daar zijn we 
inmiddels mee gestart, onder begeleiding van deskundigen 
en met diverse voorzieningen om de veiligheid van de 
medewerkers en de omgeving te waarborgen.”

“ Veiligheid van de 
medewerkers en de 
omgeving waarborgen”

Catharinus Jelsma: “De combinatie van verontreiniging in 
de bodem met de verdachtheid op explosieven maakt dit 
karwei inderdaad uitzonderlijk. Daarom onderhouden we 
nauw contact met de inspectie Sociale zaken en 
Werkgelegenheid en hebben we een speciale 
veiligheidcoördinator aangesteld. Als extra maatregelen 
hebben we drie sloopkranen voorzien van een gepantserde 
cabine. En we hebben een afscherming gerealiseerd in de 
vorm van veertig zeecontainers gevuld met vlas, als 
veiligheidsschild tegen eventuele scherven.”

Dat verliep dus uiteindelijk zonder problemen. Nu kan de 

bodem van het toekomstige gebied Stadswerven 

gedetecteerd en gesaneerd worden?

Kees de Boer: “Ja, maar dat is wel gecompliceerd. Detectie 
van de bodem is al erg lastig, vanwege het feit dat het een 
industrieterrein is geweest. Er zit van alles in de bodem, 
waaronder oude heipalen. Asbest verstoort overigens ook 
het beeld van de detectieapparatuur. We zijn nu oplossingen 
aan het uitwerken om telkens een minimale laag van de 
bodem weg te nemen. Zodanig dat we wel volledig 
detectieonderzoek kunnen doen. We gaan de bodem dus  in 
stroken ontgraven, die we vervolgens met de 
onderzuigmethode kunnen saneren. Tussentijds kijken we 
steeds wat zich daaronder bevindt. We zijn nu bezig met de 
voorbereidingen om dit op deze manier uit te gaan voeren. 
De combinatie van asbest en verdachtheid op explosieven is 
ook voor Boskalis nieuw.

Leveren de extra werkzaamheden stagnatie op 

van het bouwproces?

Kees de Boer: “Het bouwproces heeft door deze 
ontwikkeling tot nu toe geen vertraging opgelopen. Voor het 
Noordereiland en de Watersportboulevard geldt wel dat er 
tegen de planning aan wordt gedrukt. Een groot gedeelte 
van het oude industrieterrein Haven behoort tot fase 3 van 
het plangebied (De Stadswerven). In de periode tot de 
woningbouwontwikkeling start komt er een tijdelijk 
parkeerterrein. De consequentie is dat deze 
parkeervoorziening iets later wordt aangelegd.”
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Gevelstenen

Bewoners in het Waterfront kunnen hun nieuwe woning een persoonlijk tintje meegeven door een bijzondere 
gevelsteen in de voorgevel te plaatsen. Het toepassen van gevelstenen dateert uit de tijd dat er nog geen 
huisnummers werden toegepast. Een huis was (onder meer) herkenbaar aan de gevelsteen, die vaak iets 
vertelde over (het beroep van) de bewoner. Daarmee kreeg een huis een eigen gezicht. Ook in de Harderwijkse 
binnenstad is een aantal huizen voorzien van een gevelsteen. Dat gebruik zien we graag terug bij de woningen 
in het Waterfront.

Een aantal bewoners op het Zuidereiland heeft 
inmiddels besloten een gevelsteen aan te laten 
brengen in hun nieuwe woning. Nu de volgende fase 
woningen in verkoop is genomen brengen wij de 
mogelijkheden opnieuw onder de aandacht.

Bewoners in het Waterfront kiezen zelf of ze hun 
nieuwe woning van een gevelsteen willen voorzien. 
Zij kunnen een gevelsteen op verschillende 
manieren laten vervaardigen:  

• door een kunstenaar opdracht te geven om een 
persoonlijke gevelsteen te maken; 

• door een reproduceerbare Waterfront-
gevelsteen (zonder of met ornament) te kiezen; 

• door een eigen ontwerp in steen laten frezen of 
in zeefdruk op een steen laten aanbrengen; 

• door een cursus te volgen bij ‘Cultuurkust’ 
(voorheen Centrum voor de Kunsten ’t Klooster) 
om een eigen steen te maken.

Interesse?
Bent u een toekomstige bewoner van het Waterfront 
en wilt u ook een gevelsteen op uw woning? 
Op www.waterfrontharderwijk.nl vindt u voorbeelden 
en informatie over het (laten) vervaardigden van een 

gevelsteen. Of neem contact op met de Mart ijn den 
Braven, gemeente Harderwijk, via 0341 – 411 911 of 
m.denbraven@harderwijk.nl. Verschillende huizen 
op het Zuidereiland zijn al voorzien van een 
gevelsteen. Daarnaast hangen ter inspiratie een 
aantal gevelstenen in de hal van het stadhuis.

Oud gebruik herleeft in het Waterfront

Vervaardigen van een gevelsteen

Gevelstenencursus 
bij Cultuurkust

Cultuurkust biedt in het najaar van 2015 een 
gevelstenencursus aan. In 12 lessen gaan 
cursisten zelf aan de slag met een 
gevelsteen, waarbij in de eerste vier lessen 
aandacht wordt besteed aan het ontwerp van 
een gevelsteen. Vervolgens leren cursisten in 
acht lessen het ontwerp om te zetten in een 
daadwerkelijke gevelsteen. 
De prijsindicatie bedraagt € 400,- 
voor 12 lessen (inclusief materialen). 
Meer informatie: www.cultuurkust.nl
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“ Het Waterfront moet  
straks goed aansluiten bij de 
binnenstad en andersom”

De klankbordgroep Waterfront bestaat uit vertegenwoordigers van bewoners, organisaties en ondernemers met een betrokken-
heid bij de ontwikkelingen. Zij brengen kennis en ervaring in en adviseren het Projectbureau Waterfront - en daarmee indirect 
ook het college en de gemeenteraad van Harderwijk. Ongeveer vier keer per jaar vergadert de klankbordgroep over actuele 
thema’s. Centrummanager Renate Slokker neemt aan de gesprekken deel.

De Stichting Centrummanagement streeft naar het vergroten 
van de aantrekkelijkheid van de Harderwijkse binnenstad voor 
ondernemers en bezoekers. En bevordert daarmee de 
economische ontwikkeling van het stadscentrum.  
Renate Slokker is sinds maart 2014 centrummanager.  
In de klankbordgroep doet ze haar best om de belangen van 
ondernemers te behartigen.

Winkels krijgen een andere rol
“Het is heel belangrijk dat het Waterfront straks goed 
aansluit bij de binnenstad en andersom,” legt ze uit. 
“Daarbij moeten we ons goed realiseren dat de functie van 
de binnenstad binnen nu en tien jaar behoorlijk zal 
veranderen. Dat geldt voor de meeste binnensteden in het 
land. In Harderwijk mogen we blij zijn dat de leegstand van 
winkelpanden lager is dan het landelijk gemiddelde, maar 
winkels krijgen een andere rol. Winkelen wordt in 
toenemende mate een leuke vrijetijdsbesteding, die een 
andere beleving oplevert dan aankopen doen via internet. 
Daarom zie ik veel mogelijkheden in de samenwerking met 
organisatoren van evenementen en met culturele 
organisaties.” Bij de invulling van de voorzieningen in het 
Waterfront is volgens haar een juiste balans van belang.  
“Ik begrijp dat er in het Waterfront winkels nodig zijn, 
bijvoorbeeld met de nadruk op watersport.  

Toch ligt er een spanningsveld. Het is opletten dat er niet 
teveel concurrentie gaat plaatsvinden met de binnenstad,  
met meer leegstand als gevolg.”

Concrete planning
De centrummanager noemt het een voordeel dat ze in de 
klankbordgroep met veel verschillende partijen aan tafel zit. 
Voor de nabije toekomst wil ze dat ondernemers en 
bezoekers  meer duidelijkheid krijgen over de concrete 
planning van de werkzaamheden. “De boulevard gaat een 
lange periode op de schop. Dat heeft ook consequenties 
voor het nabijgelegen gebied. Hier dient duidelijk over 
gecommuniceerd te worden. Ik denk graag mee over het 
vinden van creatieve oplossingen om de overlast beperkt te 
houden en om ervoor te zorgen dat de bedrijven goed 
bereikbaar blijven.”

Bezoekers de weg wijzen
Daarnaast vindt ze de aankleding en bebording belangrijk. 
“Over een aantal jaren hebben we echt een geweldige 
entree van de stad, maar wie nu vanaf de N302 Harderwijk 
binnenrijdt, ziet een kale vlakte met bouwketen. We moeten 
duidelijker maken dat hier gewerkt wordt aan een nog 
aantrekkelijkere stad. En de bezoekers op een heldere 
manier de weg wijzen naar de binnenstad en de boulevard.” 

Renate Slokker

Klankbordgroep in beeld
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Eigenlijk ligt het niet zo voor de hand dat ze willen verhuizen naar het Waterfront. Ze hebben namelijk al een 
fantastisch uitzicht over het water, de binnenstad is vlakbij en er ligt al een bootje naast de deur.  
Hun huidige woning kwam in 2000, begeleid door twee sleepboten, naar Harderwijk gevaren.

De woonboot van Lidy en Jan van Zadelhoff telt twee 
verdiepingen. Ze slapen onder de waterspiegel en 
beschikken over maar liefst 180 vierkante meter aan 
woonruimte. Toen hun drie zonen nog thuis woonden 
was dat al riant. Nu vindt Lidy de ark echt te groot. 
“We wonen hier heel erg naar ons zin, maar we zijn 
de zeventig gepasseerd. Daarom willen we graag 
gelijkvloers gaan wonen, voor het geval we slecht ter 
been raken.”

Eerste muziekleraar
In de jaren zestig woonde het echtpaar aan de IJssel 
in Dieren. Jan speelde destijds trompet bij 
vermaarde musicals als Anatevka. Harderwijk werd 
de nieuwe woonplaats, nadat hij met succes 
solliciteerde naar een functie als muziekleraar.  
Hij werd onder de Mammoetwet de eerste 
muziekleraar van acht verschillende scholen op de 
Noord-Veluwe. Zijn onderwijscarrière duurde 37 jaar. 
Daarnaast was hij dirigent van muziekvereniging 
Crescendo. Nu is hij nog dirigent van de 
Tippezangers in Hierden en muzikale begeleider in 
woonzorgcentrum De Zeven Akkers. In 2011 ontving 
hij een Koninklijke Onderscheiding voor zijn inzet 
voor het verenigingsleven. 

Aantrekkelijk alternatief
In 1992 namen ze hun intrek in hun eerste woonboot. 
Acht jaar later verruilden ze die voor de huidige 
drijvende woning die ze gedeeltelijk zelf bouwden. 
Lidy was de kapitein van het huishouden.  
Toen de zonen op eigen benen stonden, werd ze 
verkoopster bij Coconut, een van de eerste 
modezaken gespecialiseerd in grote maten.
“We willen nooit meer weg uit deze stad,” weet ze 
zeker. “Bovendien is het voor ons ondenkbaar dat we 
nog ergens gaan wonen zonder water om ons heen. 
Het Waterfront is daarom een aantrekkelijk 
alternatief.”

Liefhebberij
“Onder voorbehoud dat we aan de financiële 
verplichtingen kunnen voldoen,” houdt Jan nog een 
slag om de arm. Hoewel hij er nauwelijks aan twijfelt 
dat er genoeg belangstelling zal zijn wanneer zij hun 
woonboot te koop aanbieden. De ligplaatsen voor 
woonboten in de Vissershaven blijven immers 
bestaan. “Hoe dan ook koesteren wij onze 
verbondenheid met het water. Samen maakten wij 
prachtige cruises en tot vorig jaar heb ik zeillessen 
gegeven. Varen blijft onze grote liefhebberij.”

Woonwens Waterfront  
“ Wij blijven onze verbondenheid 
met het water koesteren”

Lidy en Jan van Zadelhoff
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www.waterfrontharderwijk.nl

De Boterlap Beachclub, gelegen op het unieke stukje strand van Harderwijk is de plek om even alles om u heen te vergeten. 
Met het zand tussen de tenen en het prachtige uitzicht over het Wolderwijd wanen gasten zich op vakantie op nog geen 
minuut loopafstand van het centrum van Harderwijk. Zowel binnen als buiten biedt de Beachclub een sfeervolle plek waar 
men kan genieten van het Wolderwijd en de mooie zonsondergangen. 

Iedereen die afgelopen jaar op het Strandeiland is geweest, 
heeft dit mogen ervaren! Door het mooie weer in 2014 zijn 
het Strandeiland en de Beachclub veel bezocht. Hopelijk 
krijgt 2015 weer een mooi en lang zomerseizoen. Het terras 
is vernieuwd met onder andere gezellige sfeerverlichting en 
loungebanken. Bij de belbestelpaal kunnen gasten eten 
bestellen en laten bezorgen op het strand. Ook binnen bij de 
Beachclub zijn Barbara Knijff en Britt Kleiberg creatief bezig 
geweest om het zomerse sfeertje nog meer tot zijn recht te 
laten komen.

In 2015 is weer veel leuks te beleven op het Strandeiland van 
Harderwijk. Op het programma staan zeker weer de 
drukbezochte zondagen met live cooking en gezellige (live) 
muziek. Dit jaar is de opzet nog ruimer met veel 
verschillende en vooral nieuwe artiesten. Daarnaast worden 
openlucht kerkdiensten op het strand georganiseerd en 
kunnen geïnteresseerden creatief te werk met onder andere 
beeldhouwen, schilderen en bloemschikken. Tevens pakt ook 
sportcentrum Iedema weer uit met vaste dagen, waarbij 
strandbezoekers gratis kunnen sporten onder begeleiding 
van sportinstructeurs. 

Op de Facebook-pagina Boterlap Beachclub en website  
www.boterlapbeachclub.nl staat het hele programma.  
Team Boterlap Beachclub verwelkomt u graag weer op het 
strandeiland om er met elkaar een mooi seizoen van  
te maken!

Zomerseizoen op het Strandeiland

Lekker zwemmen

Begin mei is het officiële zwemseizoen van start 
gegaan en nu de temperaturen omhoog gaan, zoeken 
steeds meer mensen de verkoeling in en aan het 
water. Ook het Strandeiland is een prima plek waar u 
naartoe kunt tijdens de zomerdagen! Vanaf dit 
seizoen is deze locatie officieel aangemerkt als 
‘zwemwater’.  Meer info: www.zwemwater.nl



Planning 
Waterfront
Het afgelopen jaar heeft het plangebied Waterfront een 
enorme verandering ondergaan. Het industrieterrein Haven 
is door de sloop van de oude bedrijfsbebouwing veranderd in 
een kale vlakte met zandbulten en puinresten. Op het 
Zuidereiland wordt hard gebouwd aan de eerste woningen 
van het Waterfront. Inmiddels zijn de eerste woningen 
opgeleverd. Daarachter verrijzen het havenkantoor en 
clubhuis van de nieuwe jachthaven van de 
watersportvereniging Flevo. Intussen zijn ook de eerste 
boten afgemeerd aan de nieuwe steigers.   

Komende maanden staat in het teken van het verwijderen 
van de funderingen in het oude industriegebied, dat onder 
gecontroleerde condities moet plaatsvinden in verband met 
het mogelijk aantreffen van niet-gesprongen explosieven. 
Daarna start de grootschalige bodemsanering in dit gebied.  
In dat verband  wordt de kade van de Vissershaven verlegd. 
Daarnaast wordt het dempen van de Haven van Harderwijk 
voorbereid. Ook wordt er hard gewerkt aan de verkoop en 
bouw van de nieuwe woningen op het Zuidereiland en 
Watersportboulevard. Binnenkort gaan ook de boothuizen in 
de verkoop. Verder wordt achter de schermen hard gewerkt 
aan de verdere uitwerking van de verschillende deel-
gebieden, zoals het Noordereiland, De Bakens,  
Kop van de Stadswerven en de Boulevard. 

Tweede helft 2015
• Oplevering woningen fase 1 Zuidereiland
• Start woningbouw fase 2 Zuidereiland
• Start verkoop appartementen Zuidereiland
• Start verkoop boothuizen (Dolfinariumeiland)
• Start verkoop appartementen en woningen 

Watersportboulevard
• Start civieltechnische werk Watersportboulevard
• Start civieltechnisch werk Noordereiland
• Oplevering gebouwen nieuwe jachthaven De Knar
• Reconstructie kade Vissershaven (noordoostzijde)
• Start innovatieve bodemsanering (Beaudredge)  

in het havengebied
• Start civieltechnisch werk in het boulevardgebied

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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