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1. Leeswijzer 
 
 

 In paragraaf 2 zijn de belangrijkste actuele thema’s binnen het project Waterfront belicht;  

 In de paragrafen 3, 4 en 5 is de voortgang weergegeven van achtereenvolgens Waterfront 

Noord (fase 1), Waterfront-Zuid consortiumgebied (fase 2) en het nog niet vermarkte resterend 

deel Waterfront-Zuid (fase 3); 

 Paragraaf 6 betreft een korte uiteenzetting van specifiek de stand van zaken met betrekking tot 

de bodemsanering in het havengebied Waterfront-Zuid; 

 Paragraaf 7 vermeldt de voortgang van procedures en de stand van zaken qua planning; 

 In paragraaf 8 wordt kort stilgestaan bij de externe profilering van het Waterfront; 

 Paragraaf 9 tenslotte vermeldt de stand van zaken op de voor 2015 beschikbare plankosten.  
 
 



 

   

 4 

 
2. Inleiding 

 

 Het aanzien van het Waterfront is met het 

verrijzen van de eerste woningen op het Zuider-

eiland ingrijpend veranderd. De vertraging bij de 

start van het bouwproces is op voortvarende wijze 

ingelopen. Dat heeft ertoe geleid dat de sleutel 

aan de eerste bewoners conform planning kon 

worden overhandigd op 28 mei 2015. Bewoners 

van Harderwijk tonen zich trots op hetgeen in het 

kader van het Waterfront tot stand is en wordt 

gebracht, zoals onder meer is gebleken tijdens de 

Dag van de Bouw op 13 juni 2015; 

 

 De eerste twee fasen van het Zuidereiland zijn 

nagenoeg geheel verkocht en zijn c.q. worden nu 

gebouwd. De bouwplannen voor een 

appartementengebouw in fase 3 van het Zuider-

eiland, alsmede appartementen en grondgebon-

den woningen in het gebied Watersportboulevard 

zijn gepresenteerd. Naar aanleiding van de 

vooraankondiging van de verkoop blijkt de 

belangstelling voor deze woningen eveneens 

groot. Datzelfde is het geval met de zogenoemde 

boothuizen, die langs de rand van het Dolfinarium 

worden gerealiseerd. Al met al wordt hiermee de basis gelegd voor een jaarproductie van circa 

200 woningen in fase 2 Waterfront (consortiumgebied); 

 

 Tegelijkertijd vraagt de bodemsanering 

onverminderd grote aandacht, met name als 

gevolg van het feit dat sprake is van een 

samenloop met de detectie van niet-gesprongen 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In 

nauwe samenspraak met de toezichthoudende en 

vergunningverlenende instanties bepalen 

gemeente en Boskalis hoe de opgave veilig en 

efficiënt kan worden aangepakt. Dat laat onverlet 

dat sprake is van een forse extra financiële 

inspanning en een substantiële vertraging in de uitvoering van de sanering in met name het 

gebied De Stadswerven (fase 3). Voor de overige delen van het plangebied heeft diezelfde 

werkwijze er voor gezorgd dat vertraging niet of nauwelijks aan de orde is;   
 

 Een belangrijke stap is gezet met het vaststellen 

van de inrichting van het openbaar gebied van 

fase 2 Waterfront (consortiumgebied). De opgave 

was in dat verband om het beschikbare, krappe 

budget optimaal in te zetten om te komen tot een 

kwalitatief hoogwaardige inrichting en materiali-

satie van het openbaar gebied. Die balans is door 

creatieve en constructieve inzet van alle betrokkenen gevonden; 
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 De planuitwerking van het Boulevardgebied is 

enigszins vertraagd doordat het Dolfinarium, na 

de overname door Aspro Parks, niet langer als 

kandidaat geldt voor het afnemen van 

commerciële m
2
 in de zogenoemde plint. De 

nieuwe eigenaar heeft aangegeven zich in eerste 

instantie te zullen richten op de bedrijfsvoering 

van het Dolfinarium. Dat laat onverlet dat de 

goede communicatie tussen gemeente en 

Dolfinarium wordt gecontinueerd; 
 

 In het kader van de grondstromen die samen-

hangen met bouwrijp maken en sanering wordt 

onverkort gestuurd op het voorkomen van 

transport van gronden naar buiten het plangebied. 

In dat licht is er behoefte aan bergingscapaciteit 

voor vrijkomende gronden. Als zodanig komt de 

locatie van ‘de Haven van Harderwijk’ in aan-

merking. Indien daarvoor gekozen wordt, dan 

markeert deze ingreep de start van de transformatie van het Boulevardgebied. Dat betekent 

dat, conform het Hoofdlijnenakkoord (2011), de transformatie uiterlijk drie jaar nadien moet zijn 

afgerond. Voorwaardelijk daarbij is dat grootschalige parkeercapaciteit in het Boulevardgebied 

niet eerder kan worden opgeheven, dan nadat vervangende, tijdelijke parkeercapaciteit in het 

gesaneerde deel van de locatie De Stadswerven beschikbaar is gemaakt.  In overleg met het 

consortium en Boskalis wordt deze aanpak uitgewerkt; 
 

 Voorwaardelijk voor de transformatie van het 

Boulevardgebied is de verwerving van de aldaar 

aanwezige kiosken en terrassen. Op één geval na 

heeft de gemeente de verwerving langs minnelijke 

weg gerealiseerd. Het laatste verwervingsdossier 

bevindt zich eind juni in een afrondend stadium. 

De verwachting is dat ook deze langs minnelijke 

weg kan worden afgewikkeld;  
 

 De bouw van de nieuwe jachthaven de Knar 

verloopt voorspoedig. Watersportvereniging Flevo 

ontwikkelt de opstallen in eigen beheer. De 

overige voorzieningen, in opdracht van het 

consortium (conform de SOK (2006) en het 

Hoofdlijnenakkoord (2011)), worden door Boskalis 

aangelegd. Door goede onderlinge afspraken is 

het mogelijk gebleken om de vertraging uit hoofde 

van niet-gesprongen explosieven tot een absoluut 

minimum te beperken. Dat wil zeggen dat de 

nieuwe jachthaven met een enkele maand 

vertraging in najaar 2015 wordt opgeleverd. Dat is op zijn beurt van belang, omdat aansluitend 

het bouwrijp maken van fase 3 Zuidereiland en het oostelijk deel van het Noordereiland, waar 

nodig voorafgegaan door detectie van niet-gesprongen explosieven, kan plaatsvinden; 
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 Conform het coalitieakkoord en het college-

programma is een begin gemaakt met het 

actualiseren van de uitgangspunten en de 

ontwikkelstrategie voor fase 3 Waterfront (het 

gemeentelijke gedeelte). Gemikt wordt, mede 

gelet op het verwachte productietempo in fase 2 

Waterfront, op start van de productie van 

woningen per 2019/2020; 

 

 De provincie Gelderland is onverminderd een belangrijke partner voor het Waterfront. Onder 

het vorige college van GS is een begin gemaakt met de verkenning van mogelijk nieuw 

instrumentarium, waarmee het sleutelproject Waterfront verder zou kunnen worden 

ondersteund. De zoekrichting is niet langer, zoals onder het lopende contract met de provincie, 

het continueren van een subsidierelatie, maar gericht op het inzetten van een revolverend 

fonds, waarmee versnelling van de realisatie van (onderdelen van) het Waterfront kan worden 

bewerkstelligd. Richtpunt is de beoogde transformatie van het Boulevardgebied. Het recent 

geïnstalleerde college van GS heeft zich bereid getoond om dit, in het kader van een pilot, 

serieus te onderzoeken in samenspraak met gemeente en ontwikkelaar. 
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3. Fase 1 Waterfront 
 
 

Lorentzhaven 

 Zowel op het watersport gerelateerde als het 

industriële gedeelte is sprake van nog uitgeefbaar 

terrein. Wat het eerste betreft worden gronden 

vrijgehouden voor een bedrijf elders in de 

omgeving van de Lorentzhaven. Het tweede  

wordt grotendeels beschikbaar gehouden voor de 

mogelijke vestiging van een Regionaal Overslag Centrum (ROC). Recent is een studie van 

Buck afgerond, waarin de gebruiksmogelijkheden van de Lorentzhaven zijn beoordeeld. Aan 

de hand daarvan is een geactualiseerde visie op de vrije gronden op het industrieterrein in 

voorbereiding. 

 

Mheenlanden 

 In goed overleg met de Vereniging Natuur-

monumenten (VNM) zijn de gronden voor de 

beoogde natuurontwikkeling getaxeerd. Dat vormt 

mede de basis voor de manier waarop, naar de 

geest van het in 2004 gesloten convenant en op 

basis van Europese regelgeving en gewijzigde 

omstandigheden aangepast kader, gronden 

worden overgedragen aan VNM en door VNM 

zullen worden ingericht en beheerd. Daartoe is 

een nieuw convenant in concept gereed. 

Afronding daarvan vindt plaats, zodra partijen het eens zijn over het onderliggende inrichtings- 

en beheerplan.    
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4. Fase 2 Waterfront 
 
 

Woningbouw 

 Het programma van de eerste twee fasen van het 

Zuidereiland (66 woningen) is nagenoeg geheel 

verkocht. De eerste woningen zijn opgeleverd en 

de rest komt in de periode tot april 2016 gereed; 

 

 Op korte termijn start de officiële verkoop van het 

appartementencomplex (onderdeel van de derde 

fase van het) Zuidereiland – 11 appartementen -, 

alsmede van circa 34 appartementen en circa 30 

grondgebonden woningen in het zuidelijk deel van de Watersportboulevard. Op basis van de 

vooraankondiging van de verkoop heeft belangstellingsregistratie plaatsgevonden. De uitkomst 

daarvan wettigt de verwachting dat deze woningen in 2016 in aanbouw zullen worden 

genomen; 

 

 Op initiatief van het Consortium heeft de landschapsarchitect Lodewijk Baljon de openbare 

ruimte in de verschillende deelgebieden onder de loep genomen om te komen met een 

integrale benadering over alle gebieden heen. In samenspraak met de supervisor, de 

ontwikkelaar, de gemeente en de aannemer is er uiteindelijk door Baljon een ontwerp gemaakt 

dat beter inspeelt op de mogelijkheden die in de markt geboden worden en de verschillende 

functies die in het gebied van toepassing zijn. Er is vooral genuanceerd in de verschillende 

soorten oeverbescherming en de toepassing van zoveel mogelijk gebakken bestratings-

materiaal; 

 

 De planontwikkeling van de woningbouw op het Noordeiland en het resterende gedeelte van 

het Zuidereiland en de Watersportboulevard is in volle gang. Met uitzondering van het westelijk 

gedeelte van het Noordereiland is sprake van afhankelijkheid van verplaatsing van de huidige 

jachthaven de Knar en deels nog uit te voeren detectie van niet-gesprongen explosieven, als 

het gaat om het uitontwikkelen en bouwen van de woningen. Zoals elders aangegeven zal de 

nieuwe, vervangende jachthaven voor aanvang van het winterseizoen gereed komen. Direct 

daarna worden de daarvoor in aanmerking komende locaties gedetecteerd. 

 

Boothuizen 

 Gelet op de belangstelling in de markt, is de 

ontwikkeling van de boothuizen, gesitueerd langs 

de oostelijke rand van het Dolfinarium, versneld. 

Daarbij is het eerdere uitgangspunt verlaten dat 

deze gebouwen zouden worden vormgegeven op 

een manier dat deze afdoende geluid afscher-

mende werking hebben voor het geluid van het 

zeeleeuwentheater van het Dolfinarium. In plaats 

daarvan is gekozen voor een geluid afschermende voorziening aan het zeeleeuwentheater zelf 

(maatregel aan de bron). Dat maakt het mogelijk om een gedifferentieerd aanbod van 

boothuizen in de markt te zetten. Punt van aandacht is het waarborgen van het feit dat de 

boothuizen niet anders dan voor recreatief verblijf mogen worden gebruikt. In samenspraak 

met het consortium worden hiervoor afspraken gemaakt. 
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Transformatie Boulevardgebied 

 Toegewerkt wordt naar een start van de trans-

formatie per najaar 2015. In dat kader worden 

afspraken gemaakt over de samenhang met de 

integrale grondbalans in fase 2 Waterfront, het 

zekerstellen van voldoende en tijdige 

vervangende parkeercapaciteit voordat 

parkeerplaatsen in het Boulevardgebied worden 

opgeheven en de programmatische invulling van 

het commerciële programma in het plangebied. 

Dat moet leiden tot een werkplanning, waarin ook voldoende aandacht wordt geschonken aan 

veiligheid en logistiek in het werkgebied en de omgeving. 

 

Inrichting openbaar gebied 

 In goede samenspraak met het consortium is een 

inrichtingsplan vastgesteld dat, binnen de op 

basis van het Hoofdlijnenakkoord (2011) 

benoemde budgettaire kaders, een kwalitatief 

hoogwaardige inrichting en materialisatie van het 

openbaar gebied mogelijk maakt; 

 

 Uitgangspunt voor de uitwerking van de 

verkeersbrug over de Lelyhaven, is de bestuurlijke 

wens deze beweegbaar uit te voeren. De fiets/ 

voetgangersbrug over de Lelyhaven wordt ook beweegbaar uitgevoerd. Daarvoor kan een deel 

van de door de provincie Gelderland toegekende sleutelprojectsubsidie 2012 – 2017 worden 

aangewend. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze op het uitwerkingsplan 

Watersportboulevard wordt thans bezien of het vergroten van de doorvaartbreedte van de 

bruggen over de Vissershaven en de Lelyhaven, in afwijking van het programma van eisen bij 

de aanbesteding van fase 2 Waterfront (2005), alsnog mogelijk zou moeten worden gemaakt. 

Waar mogelijk wordt de inrichting van de havens in relatie gebracht met het havenbeleidsplan. 

 

Archeologie 

 Op basis van oriënterend onderzoek zijn de 

kwaliteiten van de dwangburcht aan de oostzijde 

van het Boulevardgebied bepaald. Aan de hand 

daarvan zijn eerste schetsen opgesteld om een 

deel daarvan op een zichtbare manier te 

integreren in de inrichting van het openbaar 

gebied van de nieuwe Boulevard. Of dat leidt tot 

een werkbare oplossing is in hoge mate afhanke-

lijk van de wijze waarop de oeververbinding 

richting Dolfinarium dient te worden uitgevoerd. 

Dit vormt onderdeel van de besluitvorming over de transformatie van het Boulevardgebied.  
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5. Fase 3 Waterfront  
 
 

Tijdelijke functies 

 Aan de hand van de uitgewerkte aanpak van de 

detectie van niet-gesprongen explosieven in 

samenhang met de bodemsanering wordt 

toegewerkt naar het gefaseerd beschikbaar 

maken van tijdelijke parkeervoorzieningen in het 

gebied De Stadswerven in de eerste helft van 

2016. De capaciteit van het tijdelijk parkeerterrein 

langs de Flevoweg zal worden geoptimaliseerd. 

Beide terreinen, later dit jaar verbonden door 

middel van een puindam halverwege de 

Lelyhaven (die ook geschikt zal worden gemaakt 

als fietsverbinding met de stad voor de nieuwe 

bewoners van het Waterfront), bieden voldoende en tijdige capaciteit voor het opheffen van 

parkeercapaciteit in het Boulevardgebied. Op de Kop van de Stadswerven en in het noordelijk 

deel van deelgebied De Kades komt ruimte beschikbaar voor andere tijdelijke functies. In 2012 

heeft, in samenspraak met de Klankbordgroep Waterfront, een eerste verkenning van 

mogelijke functies met betekenis voor de stad plaatsgevonden. De draad daarvan wordt weer 

opgepakt, in samenhang met de noodzaak voor tijdelijke parkeerplaatsen en camperplaatsen. 

 

Planuitwerking/actualisering fase 3 Waterfront 

 Conform onder meer het coalitieakkoord 2014 – 

2018 en het daarvan afgeleide collegeprogramma 

dient het programma en de stedenbouwkundige 

opzet te worden geactualiseerd. Voorts moet een 

effectieve marktstrategie worden uitgewerkt. 

Daartoe zijn een nieuwe projectgroep en kern-

team ingericht. Vooralsnog is uitgangspunt dat de 

productie van woningen in fase 3 plaatsvindt 

aansluitend op die van fase 2 Waterfront (consortiumgebied). Gelet op het verwachte 

productietempo in fase 2 is start bouw in fase 3 voorzien in 2019. Daarmee lijkt een eerder 

geschetst scenario, waarin versnelde bouw van woningen in fase 3 wordt voorbereid in geval 

van onvoldoende productie in fase 2, niet langer aan de orde.  
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6. Bodemsanering en detectie 
 
 

 Nadat eind 2014 een aantal restanten van een in 

de Tweede Wereldoorlog neergeschoten vliegtuig 

werden aangetroffen, is in nauw overleg met de 

bevoegde instanties de desbetreffende locatie 

afgegraven en in meer detail onderzocht. Daarbij 

zijn geen bijzonderheden aangetroffen; 

 

 De waterbodem van de Vissershaven is 

gedetecteerd op niet-gesprongen explosieven.  

Als gevolg van niet voorziene verstoringen in de bodem moest het grootste gedeelte met 

behulp van duikers worden afgezocht. Een tijdrovende en daarmee kostbare activiteit. 

Uiteindelijk zijn de restanten van een Pantzerfaust en een handgranaat aangetroffen en 

veiliggesteld; 

 

 De samenloop van detectie en bodemsanering in (zwaar) met asbest vervuild gebied heeft 

geleid tot onverwachte complicaties. Een dergelijke combinatie is uniek in de wereld. Met 

name is dat aan de orde in het gebied De Stadswerven waar de voormalige asbest-

verwerkende fabriek van Asbestona was gevestigd. Dat betekende dat de sloop van vloeren 

en funderingen moest worden uitgevoerd onder zowel asbest- als veiligheidscondities. Dit 

leidde tot vertraging. Voor de ontwikkeling van fase 3 Waterfront heeft dit enerzijds geen 

vertraging, maar leidt anderzijds wél tot stagnatiekosten. Voorts moest aan de hand van 

proefnemingen, die in nauw overleg met de bevoegde begeleidende en toezichthoudende 

instanties zijn uitgevoerd, de werkmethode van detectie en asbestsanering in het gebied De 

Stadswerven worden aangepast. Dat is gebeurd binnen de kaders van de door de provincie 

afgegeven saneringsbeschikking. De leidende principes van onderzuigen (Beaudredge) en 

verwerking van verontreinigde grond binnen het geval zijn hiermee in tact gebleven. Voor de 

aan detectie gerelateerde activiteiten is een kredietvoorstel in voorbereiding. Daarop is de 

suppletieregeling van het ministerie van BZK van toepassing.  
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7. Procedures en planning 
 
 

 Het gehele plangebied van het Waterfront wordt gedekt door onherroepelijke 

bestemmingsplannen. Aan de hand van concrete verkavelingsplannen worden 

uitwerkingsplannen in procedure gebracht. In de eerste helft 2015 was dat het geval voor het 

zuidelijk gedeelte van de Watersportboulevard. Voorts zijn in deze periode een wijzigingsplan 

en een herzieningsplan in procedure gebracht. Het wijzigingsplan – gebruik makend van 

wijzigingsbevoegdheid binnen het globale bestemmingsplan Waterstad – voorziet in de 

realisatie van een (tweede) brug over de Vissershaven. Het plan tot partiële herziening regelt 

dat aan de noordzijde van het Dolfinarium een verplichte minimale bouwhoogte voor de 

Boothuizen kan komen te vervallen. Dit is mogelijk geworden door afdoende 

geluidsafscherming binnen het Dolfinarium zelf, zoals hiervoor reeds is beschreven; 

 

 Wat betreft de rustgebieden loopt nog het gemeentelijk verzoek tot het afgeven van een 

vergunning ex artikel 20 van de Natuurbeschermingswet door het ministerie van Economische 

Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Periodiek wordt geïnformeerd naar de voortgang c.q. 

wordt gevraagd of en, zo ja, hoe de gemeente het proces kan versnellen. Hoewel niet 

essentieel voor de formele status van de rustgebieden, vormt een vergunning een extra 

waarborg en vergemakkelijkt deze de handhaving; 

 

 De formeel vastgestelde planning (zie afbeelding) is ten opzichte van de voorgaande 

Voortgangsrapportage ongewijzigd. Aan de hand van de elders in dit stuk beschreven 

ontwikkelingen is af te leiden met welke nuancering de planning dient te worden opgevat. 
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8. Communicatie Waterfront 
 
 

 Naarmate de productie van woningen toeneemt 

zal de focus in de communicatie steeds meer 

moeten worden gericht op bovenregionale 

communicatie. Met het oog daarop is, in samen-

spraak met onder meer Uwoon, het Stadslab en 

het Verhaal van de Stad, een begin gemaakt om 

Harderwijk in het kader van city markering te 

positioneren als aantrekkelijke woonstad; 

 

 Er heeft een tweetal bijeenkomsten van de Klankbordgroep Waterfront plaatsgevonden, waarin 

naast de gebruikelijke update van de stand van zaken van de planuitwerking, achtereen-

volgens specifiek is ingegaan op de inrichting en materialisatie van het openbaar gebied in 

fase 2 Waterfront en de concept-ontwikkeling van het commerciële programma in het te 

transformeren Boulevardgebied; 

 

 Het reguliere communicatieoverleg met het consortium is anders georganiseerd, zodat 

afstemming tussen het primaire belang van het consortium (marketingcommunicatie 

woningbouw) en dat van de gemeente (gebiedscommunicatie Waterfront-breed) beter tot zijn 

recht komt; 

 

 Tenslotte zijn de gebruikelijke communicatieactiviteiten uitgevoerd (o.a. Nieuwsbrief 

Waterfront, persvragen, informatiebrieven aan direct belanghebbenden, social media). 
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9. Financiën  
 
 

Plankosten 

 Bij raadsbesluit (van december 2014) is vanuit de grondexploitatie een krediet beschikbaar 

gesteld van € 1.066.500,- voor plankosten Waterfront in jaarschijf 2015. Een groot deel van 

deze kosten speelt zich af in de sfeer van management en ondersteunende taken vanuit het 

projectbureau en ambtelijke organisatie. En deels via inhuur van externe deskundigheid op de 

zich nu steeds nadrukkelijker aandienende uitvoeringsprojecten, zoals de sloop van 

funderingen, bodemsaneringsoperatie, explosievenonderzoek etc. De kosten zijn daarmee 

indirect gerelateerd aan de uitvoeringskredieten;  

 

 Uit de financiële administratie blijkt, dat in jaarschijf 2015 tot begin juli voor € 381.651,- aan 

plankosten is geboekt. Dit komt neer op 35,8% van het beschikbaar krediet. Qua verdeling 

binnen de deel-complexen Waterfront (met onderscheid interne/ externe kosten) levert dat het 

volgende overzicht op : 

 

Deelcomplexen Waterfront : Krediet Geboekt Restant  Perc. 

Fase 1 Waterfront-Noord 54.570 15.784 38.786  28,9 % 

Fase 2 Waterfront-Zuid (consortium) 193.575 121.331 72.245  62,7 % 

Fase 3 Waterfront-Zuid (niet vermarkt) 239.960 68.048 171.913  28,4 % 

Algemene kosten / overhead 578.420 176.489 401.931  30,5 % 

 

Totaal aan Plankosten WF 1
e
 helft 2015 1.006.525 381.651 684.874    35,8 % 

 

Interne plankosten  WF 542.020 181.822 360.198  33,5 % 

Externe plankosten WF 524.505 199.830 324.676  38,1 % 

Bron:  gemeentelijke financiële administratie d.d. 16 juli 2015 
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