
 

Nota van Uitgangspunten Waterfront Harderwijk    Deel A -  november.2017  versie 2.1.           pagina  1 

 

 

Waterfront Harderwijk 
  Nota van Uitgangspunten

 
 

 

Deel A: Uitgangspunten Waterfront, Algemeen deel 
 

vastgesteld 28 november 2017 
 versie 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nota van Uitgangspunten Waterfront Harderwijk    Deel A -  november.2017  versie 2.1.           pagina  2 

 

Inhoudsopgave  Nota van Uitgangspunten Waterfront  Harderwijk  
   

Dit document (bestand) omvat alleen deel A 
 

 

 

 

deel A:  Algemeen deel         pagina  
 

1. Inleiding           3  

2. Het Waterfront in het kort         5  

3. Uitgangspunten Waterfront-Noord      8  

4. Uitgangspunten Waterfront-Zuid        15  

5. Indicatief programma van het Waterfront      30  

6. Bestemmingsplannen voor het Waterfront     32  

7. Fasering en planning         36  

8. Beleidskader         44  

 

 
deel B: Documentenlijst        
 

Deel B is een (niet uitputtende) lijst van documenten waarin nadere informatie is opgenomen over 

diverse onderdelen van het project Waterfront. Deel B is als volgt onderverdeeld: 

B1.  Ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen, ruimtelijke ontwerpen en dergelijke); 

B2.  Onderzoeksrapporten (onder andere met betrekking tot milieu, archeologie, ecologie, parkeren); 

B3.  Overige relevante documenten (zoals voortgangsrapportages, raads- en collegebesluiten).  

Een update van deel B vindt gelijktijdig plaats met jaarlijkse update van deel A, en zonodig tussentijds. 

 

De delen A en B van de Nota van Uitgangspunten zijn te downloaden van de site. 

www.waterfrontharderwijk.nl. 

 

 

 

http://www.waterfrontharderwijk.nl/custom/page/page_content_file/12.pdf
http://www.waterfrontharderwijk.nl/over-waterfront/project-waterfront/uitgangspunten/
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1. Inleiding 
 
1.1.  Doel van deze Nota van Uitgangspunten  
 

Deze nota geeft inzicht in de actuele plannen en uitgangspunten voor de herontwikkeling van het 

Waterfront van Harderwijk, anno 2017.  

 

De eerste aanzetten van het project Waterfront dateren al uit 1996. Sindsdien zijn voortschrijdende 

nieuwe inzichten ontstaan, tal van besluiten genomen, deelplannen opgesteld, bestemmingsplannen 

gemaakt en vanaf 2012 zijn de eerste plannen daadwerkelijk uitgevoerd. Het gehele project heeft een 

geplande doorlooptijd tot ongeveer 2025. De projectomgeving is daarbij voortdurend in beweging. De 

plannen dienen daarop in te spelen waardoor het project zich in een continu proces van verandering 

bevindt. Om de actualiteit bij te kunnen houden zijn de uitgangspunten dan ook dynamisch.  

Voor goede projectbeheersing is het van belang dat veranderingen in uitgangspunten goed worden 

vastgelegd. Deze nota dient dat streven en wordt daarom regelmatig geactualiseerd. 

  

1.2. De opzet van deze Nota van Uitgangspunten  
 

De Nota van Uitgangspunten Waterfront Harderwijk bestaat uit twee delen: 

A.  Algemeen deel, dat een overzicht biedt van het gehele project, 

B. Documentenlijst.   

 

Het u voorliggend Deel A van de Nota van Uitgangspunten houden wij jaarlijks actueel. Deze editie is 

van medio 2017, bestuurlijk vastgesteld en wordt bij wijzigingen voorzien van versienummer.  

Paragraaf 1.3. beschrijft in het kort de aanleiding en doelstelling van het project. 

Hoofdstuk 2 biedt een basis-beschrijving van het project. Deze is statisch, dus het is een beschrijving  

van het te realiseren plan, zoals het in grote lijnen bij ‘het uitvoeringsbesluit’ in 2005 is neergezet.  

Vanaf hoofdstuk 3 wordt vervolgens de actuele stand in het project beschreven, alsmede de actuele 

uitgangspunten binnen het uitvoeringsprogramma. 

Deel B is een (niet uitputtende) lijst van documenten - voorzien van datum en status - waarin nadere 

informatie is opgenomen over diverse onderdelen en aspecten van het project Waterfront.  

De delen A en B zijn te downloaden van de site www.waterfrontharderwijk.nl. Via email kan op 

verzoek een digitale kopie van een document dat staat vermeld in deel B aan belanghebbenden 

beschikbaar worden gesteld. Verscheidene documenten in deel B zijn echter ook te vinden op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl (met name de bestemmingsplannen en het Milieueffectrapport). 

 

1.3. Doel van het project Waterfront  
 

Het waterfront van Harderwijk – ten noordwesten van de oude binnenstad – is door zijn unieke ligging 

van strategische betekenis voor stad en regio. Echter, het gebied werd de laatste decennia vooral 

gekenmerkt door beperkte ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid.  

Het grote aantal bezoekers van  Dolfinarium, boulevard en binnenstad leidde tot overlast van verkeer 

op de aanrij-routes en tot parkeer-congestie rondom de boulevard, vooral in het hoogseizoen. In het 

boulevardgebied tussen binnenstad en Dolfinarium is de kwaliteit van openbare ruimte onvoldoende. 

Aan de binnenstad grenst voorts een verouderd industriegebied Haven. Een gebied dat milieuhinder 

veroorzaakt en waarbij in het verleden de bodem ernstig is verontreinigd. De bedrijven aldaar maken 

gebruik van dezelfde aanrij-routes als bezoekers en bewoners van Harderwijk.  

De belangrijke knelpunten in het gebied (anno 2010) kunnen als volgt worden samengevat : 

 congestie en overlast van verkeer  (qua parkeren en bereikbaarheid); 

 verouderd en verontreinigd industriegebied Haven; 

 daarmee samenhangend gebrek aan leefbaarheid. 

http://www.waterfrontharderwijk.nl/over-waterfront/project-waterfront/uitgangspunten/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Het belangrijkste doel van het project Waterfront is dan ook een grote kwaliteitsverbetering te creëren 

middels integrale herinrichting en stedelijke ontwikkeling, waarmee een belangrijke impuls wordt 

gegeven aan de economie van de stad. De stad, die daarmee haar positie als regionale kern kan 

behouden en versterken. Daarbij is binnen de planontwikkeling aandacht voor het cultureel erfgoed 

van de binnenstad en voor natuurwaarden in het gebied van de veluwerandmeren. 

Het project Waterfront heeft dan ook als hoofddoelstellingen: 

 Het versterken van de stedelijke en regionale economie; 

 Het tot stand brengen van een hoogwaardige relatie tussen de randmeren en de stad. 

 

Het Masterplan (2003) van het project Waterfront voorziet in verplaatsing van bedrijven van het oude 

bedrijventerrein Haven naar het nieuwe bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven. Vervolgens in een 

sanering van de bodem van het bedrijventerrein Haven. En uiteindelijk wordt een hoogwaardig woon- 

en verblijfsgebied aan het water gerealiseerd, alsmede recreatieve en andere commerciële functies in 

het boulevardgebied. Dit alles draagt bij aan verbetering van het leefklimaat en versterking van de 

economie en van de attractiviteit van Harderwijk. 

Bij de ontwikkeling van het project Waterfront wordt zorgvuldig omgegaan met de aanwezige natuur-

waarden. Dit mede gelet op de nabijheid van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren.   

 

Overzichtskaart van het project Waterfront  
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2. Het Waterfront in het kort 
 

 

2.1.  de opgave 
 

Door realisering van het plan Waterfront wordt Harderwijk weer een stad aan het water. 

De relatie met het open water is in de loop der jaren verminderd; waar de stad ooit grensde aan de 

Zuiderzee ligt nu het Dolfinarium. De groei van het aantal bezoekers aan binnenstad, Boulevard en 

Dolfinarium heeft in toenemende mate geleid tot verkeers- en parkeerproblemen. Het gebied wordt 

grotendeels als parkeerterrein gebruikt (voor enerzijds bewoners en werkers in de binnenstad, en 

anderzijds voor bezoekers van de binnenstad en het Dolfinarium).  

De boulevard is dan ook verworden tot een gebied zonder kwaliteit en het water is hier nog nauwelijks 

waarneembaar. Bovendien grenst de binnenstad aan het industriegebied Haven, dat milieuhinder 

veroorzaakt en waarbij in het verleden de bodem met asbest is verontreinigd.  

Het project Waterfront heeft als doel deze knelpunten weg te nemen en kwalitatief hoogwaardig woon- 

en verblijfsgebied te realiseren tussen de (binnen)stad en het water. 

 

een nieuw woongebied 

Grenzend aan de oude Binnenstad wordt de komende jaren een gevarieerd, door water dooraderd 

woongebied gerealiseerd (‘Waterstad’).  Hier verrijzen de komende jaren (in de periode t/m 2025) 

circa 1400 woningen voor diverse doelgroepen. De beleving van wonen aan het water wordt versterkt 

door de aanleg van een nieuwe jachthaven. De  bestaande boulevard wordt verlengd , waardoor een 

aantrekkelijk woonmilieu ontstaat met een stedelijke allure.  

 

een nieuw bedrijventerrein 

Deze ontwikkeling van wonen in Waterfront-Zuid kan pas op gang komen nadat de in het gebied 

gevestigde (veelal watergebonden) bedrijven worden verplaatst naar elders. Om uitplaatsing mogelijk 

te maken wordt een nieuw bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven aan de rand van het Veluwemeer 

aangelegd. Landaanwinning en realisatie van een nieuw bedrijventerrein in Waterfront-Noord is dan 

ook voorwaardelijk voor de ontwikkeling van een woongebied ‘Waterstad’. De niet-watergebonden 

bedrijven kunnen zich ook elders in Harderwijk vestigen. 

 

de boulevard 

De ontwikkelingen in Waterfront-Zuid hebben niet alleen betrekking op de realisering van het 

woongebied Waterstad maar ook op het gebied tussen de binnenstad en het Dolfinarium. Om de 

kwaliteit van dit gebied aanmerkelijk te verbeteren, maken de bestaande parkeerterreinen op de 

boulevard plaats voor een binnenhaven en een passantenhaven. De boulevard wordt versmald en 

ingericht als een autoluw verblijfsgebied met bijbehorende recreatieve en commerciële voorzieningen 

(‘leisure’). De boulevard wordt in noordoostelijke richting verlengd. 

 

het strandeiland 

Bij het westelijke uiteinde van de boulevard wordt als eerste onderdeel van Waterfront-Zuid 

(gefaseerd) het Strandeiland aangelegd. In eerste instantie met een tijdelijke inrichting voor een 

periode van ca. 5 jaar. Na die 5 jaar krijgt (in een tweede fase) de inrichting z’n definitieve vorm. 

 

parkeervoorzieningen 

Ter vervanging van de parkeerterreinen op de boulevard worden dichtbij de binnenstad en het 

Dolfinarium twee parkeergarages gebouwd. Bovendien wordt, voor het parkeren van het grote aantal 

auto's van de Dolfinariumbezoekers in de zomermaanden, in Waterfront-Noord langs de N302 een 

groot parkeerterrein aangelegd: het Overloopterrein. Gedurende de realisering van het Waterfront zal  
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in benodigde parkeercapaciteit worden voorzien door tijdelijk gebruik van delen van het oude 

industriegebied Haven, nadat bodemsanering aldaar heeft plaatsgevonden. 

 

natuur 

Het plangebied Waterfront grenst aan, en ligt gedeeltelijk binnen het Natura 2000-gebied van de 

Veluwerandmeren. Om te voorkomen dat het project Waterfront negatieve effecten veroorzaakt op 

natuur en milieu worden diverse passende maatregelen genomen. Zo zal het bedrijventerrein 

Lorentzhaven en het Overloopterrein worden omzoomd door een brede groenzone. En in het 

Veluwemeer en in het Wolderwijd worden rustgebieden voor watervogels gerealiseerd. Daarnaast 

wordt ingezet op natuurontwikkeling in het weidevogelgebied De Mheenlanden.   

 

2.2.  uitvoering 
 

Na jaren van voorbereiding is in 2011 daadwerkelijk gestart met de uitvoering van het plan Waterfront. 

In de uitvoering worden drie planfasen onderscheiden.  

 

De eerste fase  omvat diverse voorwaarden scheppende werkzaamheden in Waterfront Noord, 

waaronder het aanleggen van nieuw bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven, natuurontwikkeling in 

de Mheenlanden en het aanleggen van vogelrustgebieden noord en -zuid. Voorts zal (in een later 

stadium) het Overloopterrein langs N302 en het randmeer worden aangelegd, als onderdeel van 

parkeerbeleid. 

 

De tweede fase  omvat een groot deel van de herstructurering in Waterfront-Zuid. Naast de bouw van 

ruim de helft van alle woningen omvat fase 2 ook de verplaatsing van de jachthaven De Knar, het 

herinrichten van de boulevard en de realisering van een stadshaven, een strandeiland en parkeer-

garages. Voor de realisering van fase 2  heeft de gemeente Harderwijk in december 2006 een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met een consortium van marktpartijen: Synchroon 

(projectontwikkeling), Boskalis (waterwerken en infrastructuur) en Koopmans TBI bouw (bebouwing).    

 

De derde fase  heeft eveneens betrekking op Waterfront-Zuid en omvat de realisering van het 

zuidoostelijke deel van het nieuwe woongebied ‘Waterstad’, tussen de verlengde boulevard en de 

bestaande Burgemeester de Meesterstraat. Voor de derde fase is de gemeente Harderwijk nog géén 

samenwerking aangegaan met marktpartijen. 



 

Nota van Uitgangspunten Waterfront Harderwijk    Deel A -  november.2017  versie 2.1.           pagina  7 

Kaartje fasen 1, 2 en 3 (indicatief) 

 

 

Reeds gereed zijnde programma-onderdelen : Gereed 

gekomen in : 

Onderdeel 

van : 

> aanleg Strandeiland (1
e
 fase) 2012 fase 2 

> aanleg ontsluitingsweg Lorentzhaven (westelijk plandeel) 2012 fase 1 

> aanleg terrein uitbreiding Lorentzhaven 2013  fase 1 

> aanleg brede groenzone als omzoming Lorentzhaven 2013 fase 1 

> aanleg grondlichaam en ontsluitingsweg ‘Strekdam’ 2013 fase 2 

> aanleg verenigingsgebouwen Kleine Watersport 2013 fase 2 

> verplaatsing watergebonden bedrijven 2014 WF-alg. 

> vogelrustgebied Veluwemeer (Waterfront-Noord) 2014 WF-alg. 

> vogelrustgebied Wolderwijd   (Waterfront-Zuid) 2014 WF-alg. 

> 1
e 
fase woningbouw Zuidereiland 2015 fase 2 

> aanleg nieuwe jachthaven De Knar + bebouwing 2015 fase 2 

> reconstructie Burgemeester de Meesterstraat 2016 WF-alg. 

> 2
e
 fase woningbouw Zuidereiland 2016 fase 2 

> 3
e
 fase woningbouw Zuidereiland 2016 fase 2 

> 4
e
 fase woningbouw Zuidereiland 2017 fase 2 

> 1
e
 fase woningbouw Watersportboulevard 2017 fase 2 

> aanleg 3 beweegbare bruggen Boulevard + Vissershaven 2017 fase 2 

> aanleg 2 beweegbare bruggen Lelyhaven 2017 fase 2 

> bodemsaneringsoperatie Waterfront-Zuid (Beaudredge) 2017 fase 2 en 3 

> verkeersontsluiting voor tijdelijke parkeerlocaties  2017 fase 3 
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3. Uitgangspunten Waterfront-Noord  
 
3 .1. Deelgebieden Waterfront-Noord 
 

In Waterfront-Noord worden de volgende deelgebieden onderscheiden:  

A. het Overloopterrein,  

B. Bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven,  

C. het Rustgebied noord, 

D.  de Mheenlanden 

 

de deelgebieden van Waterfront-Noord 

 
3.2.  Het Overloopterrein 
Uitgangspunt is dat ‘het Overloopterrein’ primair wordt aangelegd voor het parkeren van auto's van 

Dolfinariumbezoekers in het toeristisch hoogseizoen (overwegend in de maanden juli en augustus). 

Hier worden circa 1900 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het Overloopterrein is in een uitloper van het 

Veluwemeer geprojecteerd (zie volgende pagina), en ligt gedeeltelijk binnen de begrenzing van 

Natura 2000-gebied.  

Het Overloopterrein is in eerste instantie (tot 2011) gepland in combinatie met de aanleg van twee 

grote waterbassins (zie kaartbeeld op volgende pagina). Deze bassins dienen in de eerste plaats voor 

natuurlijke na-zuivering van het effluent van de naastliggende rioolwaterzuivering (RWZI). Bovendien 

kan het Waterschap incidenteel (bij hevige regenval, enkele malen per jaar) rioolwater in de bassins 

overstorten, als volledige berging daarvan binnen het rioleringsstelsel tijdelijk niet mogelijk is. Dit 

verontreinigde water kan op een later tijdstip alsnog worden ingenomen en gezuiverd. Door deze 

voorziening wordt verontreiniging van het Veluwemeer als gevolg van het overstorten van rioolwater 

sterk beperkt, hetgeen van belang is voor de waterkwaliteit. Met name vanwege deze winst voor de 

waterkwaliteit is voor deze opzet gekozen.  

De retentievoorziening wordt ook als maatregel genoemd in het Waterplan Harderwijk 2013-2018. 

In aansluiting hierop heeft Rijkswaterstaat als waterbeheerder een herijking gepleegd op de criteria 

A 

B 

C 
D 

 grens Natura 2000 
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van de (uitstromende) waterkwaliteit. Dit met als gevolg dat is komen vast te staan dat het tweede 

(noordelijk) waterbassin niet behoeft te worden aangelegd. Vanuit dit gegeven zijn inmiddels tussen 

gemeente en waterschap nadere afspraken gemaakt over de status, functie, inrichting en het beheer 

van de retentievoorziening. De uitkomst hiervan vormt het gewijzigd uitgangspunt voor het (in 2017) 

op te stellen definitief ontwerp voor het Overloopterrein. 

indicatieve indelingstekening van het Overloopterrein en het waterbassin  

 

Op de zuidelijke punt van het geplande Overloopterrein bevond zich voorheen (tot 2012) het haventje 

van de hengelsportvereniging De Snoek (vlak naast de N302). Een haventje van de vereniging is 

inmiddels in noordelijke richting verplaatst naar de nieuwe oeverlijn (te zien op kaartbeeld hierboven). 

Naast het nieuwe haventje heeft de vereniging een nieuw clubhuis gebouwd. 

Op het kaartbeeld is rechts langs het Overloopterrein een weg geprojecteerd. Deze weg is in 2012 

gerealiseerd en dient ter ontsluiting van de bedrijven in zuidwestelijk deel van gebied Lorentzhaven. 

Deze weg dient tevens voor de afsluiting van het (eerste) waterbassin van de naastgelegen RWZI.  

Links naast het Overloopterrein is een rotonde en een weg geprojecteerd langs het water richting het 

aquaduct N302. Deze weg dient enerzijds voor de ontsluiting van de in Waterfront-Zuid te realiseren 

parkeergarage Kop Stadswerven (voor bezoekers Boulevard en Dolfinarium) en anderzijds voor 

ontsluiting van het Overloopterrein voor het verkeer op de N302, komend vanuit de richting Flevoland. 

Realisatie van het Overloopterrein, ontsluitende infrastructuur alsmede parkeergarage Stadswerven 

(binnen Waterfront-Zuid) staan in onderlinge samenhang gepland.  

 

Uit oogpunt van bescherming natuurwaarden, wordt langs de oever van het Overloopterrein een 

overgangsstrook met een ecologische functie aangelegd, met een breedte van 40 meter, zoals in 

onderstaand profiel schematisch is weergegeven. Deze strook wordt onderverdeeld in twee min of 

meer gelijke zones: een ondiepe waterstrook ter breedte van 20 meter en een overgangszone (plas-

dras met riet en opgaand groen), ook met een breedte van 20 meter. De begroeiing in deze zone zal 

hoog genoeg worden om vanaf het water het zicht op de geparkeerde auto's weg te nemen.  

 

haventje De Snoek 

Snoek 

n Overloopterrein 

N302 

n Waterbassin rwzi 
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  profiel van de oeverzone langs het Overloopterrein van in totaal 40 meter breedte 

 

De uitgangspunten voor het inrichtingsontwerp voor het Overloopterrein zijn als volgt : 

- het terrein moet worden ingericht voor het parkeren van circa 1900 auto’s; 

- daarbij wordt rekening gehouden met betaald parkeren; 

- de inrichting moet een vlotte doorstroming mogelijk maken van komende auto’s (overwegend in 

de ochtenduren) en vertrekkende auto’s (overwegend in de middag); 

- een deel van het parkeerterrein moet tevens geschikt zijn voor het parkeren van circa 40 

touringcars; 

- vanaf het gehele parkeerterrein moet worden voorzien in duidelijk herkenbare en veilige 

voetgangersroutes, die via een ongelijkvloerse kruising met de N302 aansluiting geven op de 

boulevard (en via de boulevard naar het Dolfinarium); 

- voor die ongelijkvloerse kruising wordt gebruik gemaakt van de al bestaande voetgangerstunnel 

onder de N302;  

- uitstraling van terreinverlichting op het aangrenzende Natura 2000-gebied Veluwerandmeren 

wordt zoveel mogelijk voorkomen;  

- het terrein wordt sober maar zorgvuldig ingericht. 

 

Er is momenteel echter geen besluit over een definitief inrichtingsontwerp van het Overloopterrein.  

Dit houdt verband met de keuze om een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren, om geplande 

parkeerplaatsen op het Overloopterrein zo mogelijk te combineren met een ‘zonnecarport’ ( d.w.z. een 

overkappingsconstructie met daarop een park van zonnepanelen). Deze toevoeging is ingegeven 

vanuit de duurzaamheidsambitie van gemeente Harderwijk. 

Het Overloopterrein is planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan Waterfront-Noord II. 

Huidige planning voor realisering Overloopterrein :   2018 - 2019 

 

3.3.  Uitbreiding bedrijventerrein Lorentzhaven    (inmiddels gerealiseerd) 
 

De uitbreiding van het bedrijventerrein Lorentzhaven is primair bedoeld om de watergebonden 

bedrijven te kunnen verplaatsen uit het bestaande bedrijventerrein Haven (in Waterfront-Zuid), 

teneinde daar het geprogrammeerde woongebied te kunnen realiseren. De ‘Uitbreiding Lorentzhaven’ 

bestaat uit twee – middels zandaanwinning als nieuw land verkregen – deelgebieden, die van elkaar 

worden gescheiden door de haveningang voor schepen. De aanleg van beide delen is in 2011 gestart 

en is in 2013 bouwrijp opgeleverd. 

Het gedeelte van het bedrijventerrein ten westen van de haveningang is bedoeld voor watersport-

gerelateerde bedrijven (deels milieucategorie 3, deels milieucategorie 4). Dit westelijke plangedeelte 

wordt ontsloten door een ontsluitingsweg die (langs het Overloopterrein) aansluit op de bestaande 

Marie Curiestraat. Deze weg is in 2012 aangelegd. 

Het gedeelte van het nieuwe bedrijventerrein ten oosten van de haveningang is bedoeld voor 

industriële bedrijven (milieucategorieën 3, 4 en 5) die voor de aan-/afvoer van grondstoffen of 

producten grotendeels afhankelijk zijn van het vervoer over water. Dit oostelijke plangedeelte wordt 

 

 

 

 

 

 
                          20 meter               20 meter 
 
                             ondiep                 plas-dras                  overloopterrein 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0243.BP00016-0004
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ontsloten door ontsluitingswegen die aansluiten op bestaande wegen op het bedrijventerrein Lorentz 

(de Kelvinstraat en de Daltonstraat).  

Voor beide gedeelten van het bedrijventerrein geldt dat er alleen bestemmingsverkeer komt. 

De realisering van de Uitbreiding Lorentzhaven is planologisch mogelijk gemaakt door de vaststelling 

van het bestemmingsplan Waterfront-Noord II. 

Het gerealiseerd bedrijventerrein zal formeel worden overgedragen aan de lijnorganisatie. 

Daaromtrent is afgesproken dat dit geschied na het definitief ‘woonrijp maken’ van het gebied, 

hetgeen gekoppeld is aan de uitgifte van de bouwkavels. Vooralsnog zijn niet alle kavels in gebied 

Lorentzhaven uitgegeven.   

Op basis van een rapportage omtrent de ontwikkelkansen van die resterend uit te geven kavels is eind 

2016 een herziene uitgiftestrategie bestuurlijk vastgesteld, alsmede uitvoeringsagenda om resterend 

gebied ook definitief woonrijp maken te kunnen maken. 

Uitbreiding Lorentzhaven op de plankaart van het bestemmingsplan Waterfront-Noord II.  

De rode lijn markeert het gebied waar 'grote lawaaimakers' zijn toegestaan. 

De streepjeslijn markeert het gebied waar een bouwhoogte tot 45 meter kan worden toegestaan.         

 

In het bestemmingsplan is aangegeven dat zogenoemde 'grote lawaaimakers' (zone-plichtige 

bedrijven) uitsluitend kunnen worden gesitueerd op een beperkt deel van het terrein dat op plankaart 

en op bovenstaande afbeelding is gemarkeerd. 

De Uitbreiding Lorentzhaven is aangelegd door landaanwinning in het Veluwemeer.  

Uit oogpunt van bescherming natuurwaarden en landschappelijke kwaliteit, is langs de oever van het 

nieuwe bedrijventerrein een overgangsstrook met ecologische functie aangelegd en ingericht, ter 

breedte van 60 meter met de bestemming WA-O (Water-Oever).  

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0243.BP00016-0004
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profiel van de overgangsstrook langs het bedrijventerrein van in totaal 60 meter breedte 

 

Deze overgangsstrook vormt de voortzetting van de al bestaande soortgelijke groene afscherming 

tussen het bedrijventerrein Lorentz en het Veluwemeer. De strook is onderverdeeld in drie zones, elk 

met een breedte van ongeveer 20 meter: een zone met opgaande (boom-)beplanting, een overgangs-

zone (plas-dras) met riet en/of laag groen, en een ondiepe waterstrook. Dit is in bovenstaand profiel 

schematisch weergegeven. 

De uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van de bebouwing op het bedrijventerrein zijn vastgelegd in 

een Beeldkwaliteitsplan Uitbreiding Lorentzhaven (2010) dat nadien door de gemeenteraad in 2013 is 

vastgesteld als onderdeel van de Welstandsnota Harderwijk. Deze uitgangspunten zijn er mede op 

gericht om de zichtbaarheid van de bedrijven vanaf het water te beperken. In het beeldkwaliteitsplan is 

onder meer bepaald dat verlichting beperkt dient te blijven tot functionele verlichting, waarbij 

verstrooiing naar de omgeving voorkomen moet worden. Bebouwing mag boven 5 meter hoogte niet 

worden aangelicht.  

 
3.4. Rustgebied noord        (inmiddels gerealiseerd) 
 

Het project Waterfront voorziet in het realiseren van een rustgebied in het Veluwemeer nabij de 

Mheenlanden. Dit om te waarborgen dat realisering van het project Waterfront geen negatieve 

effecten heeft voor de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 20 meter               20 meter                20 meter 
 
                  ondiep                 plas-dras                  bomen                    bedrijven 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00016-0004/tb_NL.IMRO.0243.BP00016-0004_3.pdf
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   Inrichtingsontwerp van het Rustgebied noord  

 

In de ‘Passende beoordeling’ die  (zie paragraaf 8.2.) voor het gehele project Waterfront is opgesteld 

is geconcludeerd dat verstoring van vogels zou kunnen optreden als gevolg van vaarbewegingen 

vanaf ligplaatsen bij de te realiseren woningen in het Waterfront. Om mogelijke negatieve effecten 

hiervan te voorkomen zijn in het Wolderwijd en het Veluwemeer twee rustgebieden voor vogels 

gerealiseerd. Door deze beide rustgebieden in de winterperiode (tussen 1 september en 1 april) af te 

sluiten voor de recreatievaart worden uitwijkmogelijkheden gerealiseerd voor watervogels die elders 

als gevolg van vaarbewegingen tijdelijk worden verstoord.  

Vergunningvoorschriften aangaande de inrichting van de vogelrustgebieden voorzien in jaarlijkse 

monitoring, enerzijds t.a.v. het functioneren en anderzijds t.a.v. de handhaving op de voorschriften.  

Na een monitoringsperiode van 4 jaar dient uiterlijk juni 2019 bij de provincie (Gld.) een evaluatie te 

worden aangeleverd, op basis waarvan door de vergunningverlener het in voldoende mate 

functioneren kan worden vastgesteld. 

Het rustgebied-noord heeft een oppervlakte van circa vijftig hectare. Het gebied heeft een relatief 

grote randlengte grenzend aan een rustige en grotendeels begroeide oever. Daardoor wordt 

gewaarborgd dat potentiële verstoring van de landzijde minimaal is. Daardoor kunnen watervogels die 

elders in de randmeren tijdelijk worden verstoord uitwijken naar een gebied waar ze ongestoord 

kunnen rusten en foerageren. 

Het inrichtingsplan voor het rustgebied voorziet onder meer in de aanleg van enkele strekdammen in 

het Veluwemeer, waardoor het rustgebied ruimtelijk duidelijk wordt afgebakend, en waardoor 

beschutting tegen de wind wordt geboden voor rustende vogels.  

Het ontwerp van dit inrichtingsplan maakt deel uit van convenant-afspraken (vanuit 2011) met de 

Gezamenlijke Natuurbeschermingswerkgroep van de Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe en de 

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 

 

Het Rustgebied Noord bevindt zich niet binnen de gemeentegrenzen van Harderwijk. Dit deel van het 

Veluwemeer ligt namelijk binnen de grenzen van gemeente Dronten. 

In het wijzigingsplan Randmeerzone - Rustgebied Mheenlanden heeft de gemeente Dronten de 

aanleg van het rustgebied Noord mogelijk gemaakt.  Dit plan is in 2014 vastgesteld. 

Het noordelijk rustgebied is vervolgens in 2014 aangelegd en ingericht en er zijn afspraken gemaakt 

over toezicht en handhaving gedurende de winterperiode met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- 

en Vechtstreek (OFGV). 

 

3.5.  De Mheenlanden 
 

Het gebied De Mheenlanden bestaat overwegend uit weilanden die groen en onbebouwd zijn en 

blijven. Het beleid is gericht op natuurontwikkeling in dit gebied. Daarbij wordt onder meer ingezet op 

ontwikkeling van rietoevers, natte graslanden en extensief beheer. 

Natuurontwikkeling in De Mheenlanden sluit aan op het project 'Hierdensche Poort', en vormt daarmee 

een onderdeel van een landschappelijke en ecologische verbindingszone tussen de Veluwe en het 

Veluwemeer. Over de natuurontwikkeling in en het beheer van De Mheenlanden heeft de gemeente 

Harderwijk in 2004 afspraken gemaakt met Vereniging Natuurmonumenten (VNM). Nadien bleek dat  

Europese wetgeving een belemmering vormde voor het ten uitvoer brengen van deze afspraken, waar 

het gaat om levering van gronden aan terrein beherende organisaties als VNM. Gemeente en VNM 

hebben derhalve nieuwe afspraken gemaakt, die de juridische toets kunnen doorstaan, en vastgelegd 

in een overeenkomst (april 2017). 

Vooruit lopend hierop zijn pachtovereenkomsten in het gebied De Mheenlanden vanuit de gemeente  

opgezegd, teneinde een soepele transitie van betreffende gronden naar VNM mogelijk te maken.  

Na ondertekening van de overeenkomst met VNM, zijn gemeentegronden in het gebied overgedragen 

aan VNM. Voorts is een budget overgedragen voor verdere aankopen in het gebied. VNM is daarmee 

integraal verantwoordelijk voor de natuurinrichting van het gebied.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0303.806001-VA01
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Voor de toekomst van het gebied maakt de vereniging Natuurmonumenten een plan, waarbij de 

gewenste natuurkwaliteit wordt omschreven, welke plant- en diersoorten straks in het gebied kunnen 

voorkomen, welke recreatieve voorzieningen, wandelpaden en fietsroutes wenselijk zijn en hoe open 

het gebied moet zijn voor publiek.  

VNM wil graag bewoners en ondernemers uit de omgeving laten meedenken over de inrichting van 

het gebied. Die samenwerking zal najaar 2017 vorm krijgen via een gebiedsconferentie. In goed 

overleg met gebruikers en belanghebbenden wordt aldus de komende jaren het gebied ingericht. 

Afgesproken is dat VNM periodiek een verantwoording levert aan de gemeente Harderwijk omtrent 

gemaakte afspraken qua (voortgang van) verwerving en inrichting. En na een periode van 10 jaar (i.c. 

in 2027) zal worden bezien of de afspraken door VNM in voldoende mate zijn nagekomen. 

 

Natuurontwikkeling in De Mheenlanden is planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan 

Waterfront Noord I (uit 2006).  

De realisering van project ‘Hierdensche Poort’ maakt géén onderdeel uit van het project Waterfront.  

 

 

  

http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/waterfront-noord-onherroepelijk_1775.html
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4 Uitgangspunten Waterfront-Zuid  
 

   Overzichtskaart Waterfront-Zuid  

 
 

4.1. Waterfront-Zuid 
 

Het gebied Waterfront-Zuid omvat het gebied tussen de historische binnenstad, het Dolfinarium, 

alsmede het gebied tussen binnenstad en provinciale weg N302.  

De plannen voor deelgebieden binnen Waterfront-Zuid gaan uit van de herontwikkeling van het oude 

industriegebied  (bedrijventerrein Haven) tot hoogwaardig woon- en verblijfsgebied, en de aanleg van 

een nieuwe jachthaven. Daartoe zijn inmiddels de bedrijven aangekocht en/of verplaatst, met name 

naar het nieuw bedrijventerrein Lorentzhaven, en is Waterfront-Zuid qua eigendomssituatie nagenoeg 

geheel vrij gespeeld voor de herontwikkeling en herinrichting.  

Wat nog resteert zijn enkele opstallen aan Burg.de Meesterstraat. Met de voormalig eigenaar zijn 

echter afspraken gemaakt over het tijdig beschikbaar komen van de opstallen voor sloop en sanering 

(uiterlijk augustus 2018). 

 

Een belangrijk onderdeel van de plannen voor Waterfront-Zuid is voorts herinrichting van de huidige 

boulevard. Tot aan de jaren ’50 van de vorige eeuw bevond men zich hier aan de oever van de 

Zuiderzee, maar dat karakter is in de loop der jaren volledig veranderd. Eerst met de inpoldering van 
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Flevoland en medio jaren ’60 met de komst van het Zeedierenpark. De historische relatie tussen stad 

en het water is sindsdien grotendeels uit het blikveld verdwenen. Het Dolfinarium is voor Harderwijk 

weliswaar een belangrijke economische pijler, maar resulterende verkeersbewegingen hebben het 

boulevardgebied in de loop der tijd totaal verkleurd tot een groot parkeerterrein, met een navenante 

ontwikkeling qua kwaliteit in dit op zich bijzonder waardevolle gebied. 

De plannen voor herinrichting van de boulevard en de herontwikkeling van het oude havengebied 

voorzien in het terugbrengen en versterken van de relatie met het water van de randmeren, maar dan 

met een eigentijdse uitstraling en kwalitatieve inrichting (qua bebouwing en qua openbare ruimte). 

Dit middels wonen aan het water, het aanleggen van een nieuwe jachthaven, een passantenhaven en 

een inmiddels aangelegd openbaar stadsstrand. Langs de boulevardzijde van het Dolfinarium wordt 

een bebouwing gerealiseerd met horeca en leisurefuncties, die het zicht afschermen van daarachter 

te realiseren parkeergarage voor o.a. vergunninghoudende bewoners en werkers van de binnenstad. 

 

Woningbouw vormt een belangrijk onderdeel van het programma. In Waterfront-Zuid wordt een 

veelheid aan verschillende woonsferen gecreëerd op bijzondere woonlocaties; aan het water en dicht 

bij de historische binnenstad. Door reconstructie van de huidige boulevard, de aanleg van een 

verlengde boulevard, watergangen en binnenhaven, nieuwe wooneilanden en een strandeiland wordt 

de basis gelegd voor beoogd herstel van de relatie tussen Harderwijk en het water. De omgeving van 

het Dolfinarium verandert hierdoor volledig en wordt attractief voor de harderwijkers zelf en voor de 

bezoekers van de stad.  

 

Binnen het gebied Waterfront-Zuid worden in totaal 16 deelgebieden onderscheiden. Daarvan zijn er 

15 aangegeven op het onderstaande kaartje. Deelgebied 16 (Rustgebied-zuid) ligt ten opzichte van de 

harderwijkse binnenstad halfweg richting Strand-Horst (langs A28), en is dus op dit kaartbeeld niet te 

zien. Wel is een luchtfoto van dit reeds aangelegde rustgebied opgenomen in  paragraaf 4.2.  

Wanneer we vanuit de overzichtskaart inzoomen op diverse deelgebieden, dan ontstaat onderstaand 

kaartbeeld. De daarin aangegeven gebieden 14 en 15 liggen in ‘fase 3’ van Waterfront-Zuid. Overige 

genummerde deelgebieden maken deel uit van ‘fase 2’ binnen Waterfront-Zuid. 

 

 
  gebiedsindeling met nummering van de deelgebieden binnen Waterfront-Zuid  

  (het Rustgebied-zuid is hier niet aangegeven) 
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Waterfront-Zuid wordt aldus een waterrijk gebied met aantrekkelijke havens, goed bereikbaar vanaf de 

randmeren. De nieuw aan te leggen havens versterken het toeristisch en recreatieve aanbod van de 

historische binnenstad van Harderwijk, met in de nabijheid de rust van de natuurrijke Veluwe.  

Naast een toegevoegde waarde voor het woon- en verblijfsgebied, vormen de havens vanaf het water 

de ontvangstkamer van de stad. De havens zijn aldus een belangrijke economische waarde voor de 

stad, maar ook voor de regio. 

 

Strandhaven 

Aan de zuidzijde van het Dolfinarium – tussen Boulevard-West en het Strandeiland – wordt een haven 

aangelegd die in open verbinding staat met de hoofdvaargeul in het Wolderwijd via een recreatieve 

vaargeul langs de zuidwestelijke zijde van het Dolfinarium. De aanleg van die nieuwe vaarroute 

(buiten plangebied Waterfront, tussen Strandeiland en de hoofdvaargeul) is in 2016 gerealiseerd en 

vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de vereniging Gastvrije Randmeren, binnen het kader van 

het project Integrale Inrichting Veluwerandmeren (IIVR). De betonning van de recreatieve vaargeul is 

in april 2017 uitgelegd. 

De aanleg van de Strandhaven als passantenhaven is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende  

bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West.  

Huidige planning voor realisering van de Strandhaven : 2017 – 2018. 

 

Stadshaven 

De verouderde parkeerterreinen op/langs de Boulevard maken plaats voor nieuwe, andere functies. 

Tussen de historische stadsmuur en het Dolfinarium wordt een binnenhaven aangelegd ten behoeve 

van de recreatievaart. Tussen Vischpoort en Vissershaven wordt het water van de randmeren aldus 

weer tot dicht langs de stadsmuur geleid. Aan beide uiteinden van die haven zijn sinds bestuurlijk 

besluit in 2015 beweegbare bruggen geprojecteerd en inmiddels (‘in het droge’) aangelegd. De 

Stadshaven wordt daardoor goed toegankelijk gemaakt voor de recreatievaart. Enerzijds vanuit de 

richting van het Strandeiland en anderzijds vanuit de richting van de Vissershaven. Voor de recreatie-

vaart wordt het dus mogelijk om langs de boulevard rond het Dolfinariumeiland te varen ; een unieke 

aanleiding om vanaf het water Harderwijk ‘aan te doen’ en verder te verkennen.   

De aanleg van de Stadshaven als passantenhaven is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende  

bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost. 

Huidige planning voor realisering van de Stadshaven : 2017 – 2018. 

 

Bruggen 

De deelgebieden binnen het waterrijk plan zullen veelal met elkaar worden verbonden door bruggen 

(vast of beweegbaar) en dammen. Sinds ‘het Hoofdlijnenakkoord’ (herijking en nadere besluitvorming 

inzake Waterfront-Zuid in 2011) is de beweegbaarheid van oeververbindingen binnen het Waterfront 

een belangrijke toegevoegde waarde. Daarbij speelde borging van plankwaliteit een belangrijke rol. 

Medio 2016 heeft de gemeenteraad een nader besluit genomen over de vormgeving van een aantal 

bruggen binnen Waterfront-Zuid en is voor het resulterende meerwerk krediet beschikbaar gesteld. 

Deze besluitvorming is vervolgens geland in een nieuwe Havenvisie. In die visie worden de 

oeververbindingen volgens onderstaand schema en bijbehorend kaartbeeld aangeduid. 

Via reguliere planuitwerking binnen het Waterfront worden bruggen en dammen meegenomen in 

inrichtingsplannen. 
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Bron: Havenvisie Harderwijk  

 

Havenkantoor 

De samenwerkingsovereenkomst met het bouwconsortium Waterfront-Zuid Fase 2 voorziet niet in de 

realisatie van een nieuw havenkantoor. Echter, de realisatie van de nieuwe havens in Harderwijk zijn 

aanleiding geweest voor een heroverweging van de locatie voor een havenkantoor, eventueel 

gecombineerd met sanitaire voorzieningen. Het huidige havenkantoor (enigszins verborgen onder het 

Stadhuis) voldoet niet meer aan de eisen van een modern toegankelijk havenkantoor en de locatie ligt 

straks niet centraal in het havengebied zuid.  

Het uitgangspunt is om zoveel als mogelijk functies te combineren in één gebouw op een centrale en 

logische locatie in het havengebied. De voorkeur gaat uit naar een centrale plek in het havengebied 

met goed overzicht en geïntegreerd in de nieuw te ontwikkelen bebouwing.  

De havenvisie schetst een drietal locatievarianten. Besloten is om de eerste voorkeur (noordelijke 

punt van de Boulevard aan Dolfinariumzijde) als uitgangspunt voor de verdere planuitwerking te 

hanteren. 

 

Havenvisie 

Uitgangspunten en besluitvorming aangaande havenvoorzieningen (zoals bruggen en havenkantoor) 

zijn dus geland in een nieuwe Havenvisie, welke in oktober 2016 is vastgesteld. De Havenvisie 

Harderwijk staat op zich los van het project Waterfront, maar is richtinggevend voor de verdere 

Oeververbindingen Maatvoering / breedte

nr. type uitvoering locatie doorvaart dek

2 brug ophaalbrug Vischpoort - Dolfinarium 7 meter 8 meter

3 brug ophaalbrug Havendam - Dolfinarium 7 meter 8 meter

4 brug ophaalbrug Havendam - Kop Stadswerven 8 meter 8 meter

5 brug ophaalbrug Kop Stadswerven - Waterstadboul. 6 meter 6 meter

6 brug ophaalbrug Kop Stadswerven - Vuurtorenweg 6 meter 8 meter

7 brug vast De Bakens - Noordereiland    doorvaarthoogte ± 1,5 m.

8 brug ophaalbrug Havendam - Havendijk 6 meter  -

9 dam met duiker Zuidereiland - Noordereiland    geen doorvaart mogelijk

10 dam met duiker Watersportboul. - Zuidereiland    geen doorvaart mogelijk

1 dam met duiker Strandboul.West - Strandeiland    geen doorvaart mogelijk
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ontwikkeling, gebruik en beheer van de havens van Harderwijk, en aldus een weergave van de 

ambitie die Harderwijk in het havengebied wil uitstralen.  

 

Mede naar aanleiding van de vaststelling van de Havenvisie is de beoogde uitvoering van 

de oeverconstructie van de Strand- en Stadshaven aan de Dolfinariumzijde heroverwogen. 

Door niet langer uit te gaan van vaste ligplaatsen, maar van passantenligplaatsen is ervoor 

gekozen om in plaats van een (onderwater)talud een stalen damwand aan te brengen. 

Daarmee is ook een potentieel probleem van rattenoverlast geëlimineerd. Een voorstel 

voor beschikbaar stellen van een daartoe benodigd extra krediet is in procedure gebracht; 

 

4.2. Uitgangspunten deelgebieden Waterfront-Zuid Fase 2 
 

In deze paragraaf worden alle deelgebieden van Waterfront-Zuid kort beschreven in nummervolgorde 

van het kaartbeeld ‘gebiedsindeling’ in paragraaf 4.1. Per deelgebied wordt aangegeven middels welk 

bestemmingsplan de herontwikkeling planologisch mogelijk gemaakt wordt. Voorts is per deelgebied 

een indicatieve planning qua realisatie opgenomen. 

Op Waterfront-Zuid als geheel is het Beeldkwaliteitsplan Waterfront Harderwijk (2013) van toepassing 

(nader toegelicht in hoofdstuk 8). 

 

1 Jachthaven De Knar      (inmiddels gerealiseerd) 

De oude jachthaven van Watersport Vereniging Flevo lag tot voor kort ter plaatse van deelgebied 4. 

Ter vervanging van deze jachthaven is in 2015 een nieuwe jachthaven gerealiseerd in deelgebied 1. 

Met de realisering van de nieuwe jachthaven komt een substantieel deel van het gebied ‘Fase 2’  

beschikbaar voor een invulling met woningbouw. Met name deelgebied 4 (de Bakens), maar ook 

gedeelten van de deelgebieden 2, 3 en 5 (Zuidereiland, Noordereiland en Watersportboulevard) 

bevinden zich binnen de grenzen van de oude inmiddels ontmantelde jachthaven.  

De realisering van de nieuwe jachthaven is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende 

bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad. 

 

 
 

2/3 De Eilanden  (Zuidereiland inmiddels gerealiseerd) 

In dit plangedeelte worden twee eilanden aangelegd (Noordereiland en Zuidereiland), die onderling 

worden verbonden door een dam. Zuider- en Noordereiland zullen met de verlengde boulevard 

(gebieden Watersportboulevard en Bakens) verbonden worden door een brug of een dam. Op de 

eilanden worden overwegend eengezinswoningen gebouwd. Een deel van deze huizen heeft een tuin 

of terras direct grenzend aan het water, met aanlegmogelijkheid voor een boot. Op beide eilanden is 

ook de bouw van appartementen gepland.  

Woningbouw op Zuidereiland is in 2014 gestart. Eerste woningen zijn vanaf medio 2015 opgeleverd.  

Voor plandeel De Eilanden is in 2012 het bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden vastgesteld. 

Op de bestemmingsplankaart zijn alleen de contouren van de eilanden aangegeven. Exacte situering 

van wegen en bebouwing is hierin niet vastgelegd. 

Uitgangspunten voor de ontwikkeling van die bouwplannen zijn onder meer: 

- realisering van een zeer gevarieerde bebouwing; 

http://www.waterfrontharderwijk.nl/custom/page/page_content_file/19.pdf
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/bestemmingsplan-waterfront-zuid-waterstad-onherroepelijk_1773.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00083-0003
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- in architectuur wordt aansluiting gezocht bij het karakter van historische Zuiderzeestadjes; 

- het kleurgebruik wordt afgestemd op het kleurprofiel van de binnenstad van Harderwijk; 

- parkeren vindt grotendeels plaats op binnenterreinen van gesloten bouwblokken. 

Huidige planning voor realisering Zuidereiland :   2014 - 2017 

Huidige planning voor realisering Noordereiland :   2017 - 2019 

 

 
Foto van gerealiseerde woningen op het Zuidereiland. 

 

4 De Bakens 

De woningbouwlocatie De Bakens ligt tussen De Eilanden en de provinciale weg N302, op de 

oorspronkelijke locatie van jachthaven de Knar. Een deel van de hier te bouwen woningen wordt 

gebouwd in de vorm van appartementen in een of enkele hoge woontorens; De Bakens.  

De bebouwing langs de provinciale weg N302 wordt zoveel mogelijk aaneengesloten om te kunnen 

dienen als geluidafscherming voor achterliggende woningbouw (in deelgebied De Eilanden).  

De realisering van (het grootste deel van) De Bakens is planologisch mogelijk gemaakt in het 

vigerende bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad en het uitwerkingsplan De Eilanden.  

In 2011 is voor een klein deel van De Bakens (smalle strook direct grenzend aan de N302) een 

afzonderlijk bestemmingsplan vastgesteld; het bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Bakens. 

Begin 2017 is vanuit voortschrijdend stedenbouwkundig inzicht een nader uitwerkingsplan voor het 

deelgebied de Bakens vastgesteld, afgestemd op het beoogd bouwplan en de verkeersontsluiting.    

Huidige planning voor realisering gebied De Bakens fase 1 :  2017 - 2018 

Huidige planning voor realisering gebied De Bakens fase 2 : 2019 - 2020 

 

5 Watersportboulevard 

De Watersportboulevard wordt een locatie met gemengde bebouwing langs de nieuwe (verlengde) 

boulevard. In het Masterplan Waterfront (uit 2003) werd uitgegaan van realisering van winkels en 

recreatieve voorzieningen (leisure) in dit plangedeelte. Sindsdien is de marktsituatie aanmerkelijk 

veranderd; daarom wordt nu uitgegaan van een invulling met woningbouw, deels in de vorm van 

gestapelde woningen (appartementen).  

De realisering van de Watersportboulevard is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende globale 

bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008). In 2015 is het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid – 

Watersportboulevard vastgesteld, dat de inrichting van het plandeel Watersportboulevard mogelijk 

maakt. Het voorziet in het verlengen van de Strandboulevard-Oost in noordoostelijke richting en de 

realisering van in hoofdzaak woonbebouwing. 

Huidige planning voor realisering deelgebied Watersportboulevard :  2016 - 2017 

 

6 Kop Stadswerven 

De Kop (van de) Stadswerven is een centraal in Waterfront-Zuid gelegen locatie omgeven door water. 

Dit gebied zal gedeeltelijk worden ingericht als een park voor recreatie en evenementen. Langs de 

oevers kunnen boten worden afgemeerd, waaronder rondvaartboten.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00067-0004
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.UP00182-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0243.UP00131-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0243.UP00131-0002
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In de zuid-oostelijke gedeelte van dit deelgebied wordt een parkeergarage, leisure-voorzieningen en 

woningen gerealiseerd. De parkeergarage is primair bedoeld voor bezoekers van het Dolfinarium en 

het Boulevardgebied. Voorafgaand aan definitieve besluitvorming zal worden overwogen in hoeverre 

parkeerplekken voor de te bouwen woningen kunnen worden ingepast.  

De parkeergarage wordt door woningen omzoomd. De bebouwingswand langs de nieuwe boulevard 

biedt (op de begane grond) ruimte voor commerciële voorzieningen (horeca, leisure/detailhandel).  

 

In maart 2014 is het bestuurlijk standpunt ingenomen, voor deze garage voorlopig in te zetten op 950 

parkeerplaatsen, onderverdeeld in bezoekers Dolfinarium (750) en bewoners Stadswerven (200).  

In september 2016 is dat bestuurlijk standpunt - binnen het kader van parkeerbeleid voor de gehele 

binnenstad – bijgesteld naar 600 parkeerplaatsen, uitgaande van een flexibel scenario wat betreft 

benodigde parkeercapaciteit, in het ontwerp-fundatie rekening houdend met de optie van toekomstige 

uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen (cq. parkeerdekken). Een definitief besluit over de aanleg 

van de parkeergarage, alsmede de omvang ervan, zal worden genomen zodra het merendeel van het 

functioneel programma in het Boulevardgebied concreet bekend is en als uitgangspunt kan worden 

vastgesteld.  (Naar verwachting eind 2017).  

In het Masterplan en in ‘Het Samenspel’ (zie hoofdstuk 8) is uitgegaan van de bouw van een markant 

gebouw in het park. In het kader van het Hoofdlijnenakkoord is dat verbijzonderd tot een slanke 

woontoren, waarbij de begane grondlaag van deze toren een attractief publiek karakter dient te krijgen 

(in plaats van woonfunctie).  

Het parkeren ten behoeve van de in dit deelgebied te vestigen functies dient uit het zicht te worden 

opgelost, bij voorkeur in de geprojecteerde parkeergarage. Voor de woontoren in het park betekent dit 

(half) verdiept parkeren onder het gebouw. 

De realisering van de Kop van de Stadswerven is in beginsel mogelijk gemaakt in bestemmingsplan 

Waterfront-Zuid Waterstad (uit 2008). Voorafgaand aan realisering moet nog wel een uitwerkingsplan 

(of een nieuw bestemmingsplan) worden vastgesteld.  

Huidige planning voor realisering deelgebied Kop Stadswerven : 2018 - 2020 

 

7 Kleine Watersport  (inmiddels gerealiseerd) 

Twee watersportverenigingen (kanovereniging De Dolfijnen en scoutinggroep TjerkHiddes) waren tot 

2014 gevestigd op het bedrijventerrein Haven. Herontwikkeling van dat gebied maakte verplaatsing 

noodzakelijk, en inmiddels zijn nieuwe accommodaties en aanlegmogelijkheden voor de verenigingen 

gerealiseerd aan de noordzijde van het Dolfinarium (deelgebied 7).  

De ‘Strekdam’, als ontsluitingsweg langs de nog te realiseren boothuizen (deelgebied 8) is in 2013 

aangelegd. De verplaatsing van de Kleine Watersport is planologisch mogelijk gemaakt in het 

vigerende bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost.  

http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/bestemmingsplan-waterfront-zuid-waterstad-onherroepelijk_1773.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00055-0004
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gebiedsindeling met nummering van deelgebieden in het oostelijk Boulevardgebied 

 

8 De Boothuizen 

Langs het water aan de noordoostzijde van het Dolfinarium is reeds in het Masterplan Waterfront een 

bebouwingsstrook geprojecteerd waarmee een visuele afscherming ontstaat tussen het Dolfinarium 

en woongebied De Eilanden. In deze bebouwingsstrook worden nu boothuizen gebouwd met op de 

bovenverdieping ruimte voor recreatieverblijf. Permanente bewoning wordt hier niet toegestaan.   

 

De realisering van de boothuizen en de ontsluitingsweg is planologisch mogelijk gemaakt in het 

vigerende bestemmingsplan  Waterfront-Zuid Boulevard-Oost. In eerste instantie voorzag bebouwing 

met name ook in een akoestische afscherming. Daarvoor is echter een beter alternatief ontwikkeld 

(zie deelgebied 9, Dolfinarium). In aansluiting daarop is dan ook een herziening op bovengenoemd 

plan vastgesteld. In dit bestemmingsplan Partiële herziening Boothuizen is geregeld dat de minimale 

bouwhoogte voor de boothuizen komt te vervallen. Dit is mogelijk geworden doordat het Dolfinarium 

voorziet in een deugdelijke geluidafscherming middels een overkapping van het zeeleeuwentheater. 

Het biedt de mogelijkheid om nu een gevarieerd en daarmee attractiever beeld in de bebouwing van 

de boothuizen aan te brengen (zoals onderstaande artist-impression laat zien).  

Langs de ontsluitingsweg is een antennemast geplaatst voor mobiele telefonie, ter vervanging van 

enkele antennes die aanwezig waren op het industrieterrein Haven en die door de ontwikkeling van 

het project Waterfront niet konden worden gehandhaafd. 
Huidige planning voor realisering deelgebied De Boothuizen : 2017 - 2018  
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00055-0004
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0243.BP00143-0002
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Impressie van de te realiseren Boothuizen (bron: Wijbenga Architecten en adviseurs ) 

 

 

9 Dolfinarium  (geen onderdeel van plangebied Waterfront) 

Ontwikkelingen op het terrein van het Dolfinarium maken in principe geen deel uit van het project 

Waterfront. Door het graven van de nieuwe havens langs de Boulevard komt het Dolfinarium op een 

eiland te liggen, dat overigens goed voor voetgangers, auto's en bussen wordt ontsloten. In het 

vigerende bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost (2011) zijn op het terrein van het 

Dolfinarium nieuwe bouw- en uitbreidingsmogelijkheden geboden, teneinde groei van het aantal 

bezoekers van het Dolfinarium op te kunnen vangen. Er wordt rekening mee gehouden dat bij 

herinrichting van het Dolfinariumterrein bestaande functies kunnen worden verplaatst en passende 

nieuwe functies worden toegevoegd. In de plannen wordt uitgegaan van het realiseren van een 

busstation op het terrein van het Dolfinarium (2017/2018). Hier kunnen straks touringcars de 

bezoekers tot vlak bij de ingang brengen en afhalen. Touringcars parkeren vooralsnog in het 

onbebouwd gebied langs de N302. Vanaf 2020 komt voor touringcars parkeerruimte op het 

Overloopterrein beschikbaar. 

Als akoestische afscherming van het Dolfinarium ten opzichte van de woningen in het Waterfront 

waren oorspronkelijk de boothuizen gedacht (zie deelgebied 8). Inmiddels is een akoestisch beter 

alternatief ontwikkeld, waarbij de relevante geluidbron – het zeeleeuwentheater – is voorzien van een 

overkapping. Aldus wordt via maatregelen aan de bron de geluidhinder beperkt, en is het treffen van 

geluidwerende voorzieningen in de strook van de Boothuizen niet langer noodzakelijk. 

 

Voor geplande transformatie van het Boulevardgebied (beschreven in deelgebied 10, 11 en 12) is de 

opstelling vanuit het Dolfinarium een belangrijke factor. In 2016 zijn tussen de VOF (de marktpartij  in 

Waterfront-Zuid), Dolfinarium en Gemeente praktische afspraken gemaakt en vastgelegd in een 

convenant, om mogelijke belemmeringen weg te nemen voor beoogde transformatie van het gebied 

binnen een beperkt tijdschema. Afspraken hebben in directe relatie tot het plan Waterfront betrekking 

op grondruil, een te realiseren busstation en de verplaatsing van de entreepartij van het Dolfinarium.  

Voorts heeft de gemeente zich bereid verklaart om totstandkoming van een waterspeelparadijs op het 

terrein van het Dolfinarium mogelijk te maken via benodigde ruimtelijke procedures, en is vanuit het 

Dolfinarium de bereidheid om af te zien van de mogelijkheid tot bezwaar en beroep tegen de nodige 

ruimtelijke procedures voor het Boulevardgebied. 

 

10 Boulevard Noord 

Aan de stadzijde zal het Dolfinarium worden afgezoomd door een bebouwingswand, waarin een 

combinatie van recreatieve voorzieningen (leisure), parkeervoorzieningen en zo mogelijk een hotel 

met congresfaciliteiten kan worden ondergebracht. De bebouwingswand zou in principe ook een 

functie kunnen vervullen voor evenementen vanuit het Dolfinarium, waardoor faciliteiten meer effectief 

kunnen worden gebruikt. 

Het college van B&W heeft medio 2014 geconcludeerd dat eventueel realiseren van een gebouwde 

theatervoorziening (ter vervanging van het theater aan de Stationslaan) geen onderdeel zal uitmaken 

van gemeentelijk beleid binnen verdere Waterfront-ontwikkeling. Dit destijds met de kanttekening dat, 

mocht ‘vanuit de markt’ alsnog blijken dat een theatervoorziening in het Boulevardgebied te realiseren 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00055-0004
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is, het dan alsnog onderdeel van de bebouwingswand kan worden. Dit mits tijdig beschikbaar voor 

benodigde input in het ontwerp van de bebouwingswand, alsmede voor nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan. 

Tussen bebouwingswand en de Stadshaven kan straks de bezoeker flaneren over de promenade. Of 

genieten van de pleziervaart (aangemeerd of langs varend) op één van de terrasjes aan het water. 

Autoverkeer is op deze promenade ondergeschikt aan de voetganger. De hier te realiseren parkeer-

garage (met minimaal 525 parkeerplaatsen o.b.v. collegebesluit maart 2014) is bedoeld voor auto's 

van 'vergunninghouders' (overwegend mensen die in de binnenstad wonen en/of werken) die tot 

dusver op de Boulevard konden parkeren. De herinrichting van dit gebied is planologisch mogelijk 

gemaakt in het vigerende bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost. Daarin is (dus) onder 

meer bepaald dat voor de realisering van de bebouwingswand een nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan dient plaats te vinden. De reden hiervan is, dat er - vanuit het te realiseren 

programma - eerst inzicht moet zijn een planontwerp voor de bebouwingswand, en omdat op deze 

zichtlocatie hoge eisen moeten worden gesteld aan de verschijningsvorm. Om concurrentie met de 

binnenstad te voorkomen is in het bestemmingsplan de toelaatbare oppervlakte van detailhandel 

gelimiteerd. 

Huidige planning voor planprocedure uitwerkingsplan Boulevard-Noord : 2018 

Huidige planning voor realisering deelgebied Boulevard-Noord :   2019 - 2020 

 

11 Boulevard Oost  

De nu bestaande parkeerterreinen op/langs de Boulevard maken plaats voor een andere invulling. 

Tussen de historische stadsmuur en het Dolfinarium wordt een binnenhaven gegraven en aangelegd  

ten behoeve van de recreatievaart. Dolfinariumeiland en Binnenstad worden via twee beweegbare 

bruggen met elkaar verbonden. 

Ook aan de (zuid-)oostzijde van de Stadshaven wordt een nieuwe wandelboulevard aangelegd, 

waarop het autoverkeer ondergeschikt is aan voetgangers. Het huidige boulevardgebied wordt 

getransformeerd in een aantrekkelijk, verkeersluw verblijfsgebied waar bezoekers kunnen wandelen 

langs de historische stadsmuur of het water. Uitgangspunt is, het gebied in de zomermaanden vrij te 

houden van gemotoriseerd verkeer. Fietsers zijn er te gast. In de winterperiode blijven er wel 50 

parkeerplaatsen in het Boulevardgebied beschikbaar (met inbegrip van deelgebied Boulevard-West). 

De inrichting en toegankelijkheid van het gebied wordt hierop afgestemd. Dit is verankerd in het in 

2016 vastgestelde definitief ontwerp van het Inrichtingsplan.  

De kiosken op de boulevard worden in de plannen niet gehandhaafd en zijn inmiddels in overleg met 

de eigenaren door de gemeente aangekocht en gesloopt. Die verwerving was noodzakelijk; niet alleen 

omdat voor de kiosken te weinig ruimte over blijft na de versmalling van de boulevard, maar ook 

omdat de beeldkwaliteit daarvan onvoldoende wordt geacht voor de beoogde nieuwe boulevard. 

Langs de boulevard worden wel verschillende nieuwe locaties gerealiseerd, waarin kleinschalige 

vormen van horeca en detailhandel (zoals verkoop van souvenirs) een plaats kunnen vinden. 

Behoud van cultuur historisch erfgoed is belangrijk aandachtspunt bij de doelstellingen voor het 

Waterfront. In dat licht wordt bezien of – bij archeologisch onderzoek aangetroffen – resten van een 

imposante muur van een dwangburcht (uit de 16
e
 eeuw), zichtbaar kunnen worden geïntegreerd in de 

inrichting van de openbare ruimte. Het inrichtingsplan Boulevard houdt daar reeds rekening mee, 

langs de kade van de straks nieuw aan te leggen binnenhaven (onder de werktitel ‘het bastion’). 

Herinrichting van dit deelgebied is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende bestemmingsplan 

Waterfront-Zuid Boulevard-Oost. 

Huidige planning voor realisering deelgebied Boulevard Oost : 2016 - 2018. 

 

12 Boulevard West 

Ook het gedeelte van de boulevard tussen de Vischpoort en de Bruggestraat wordt aanmerkelijk 

versmald en opnieuw ingericht. Ter plaatse van de bestaande parkeerterreinen wordt een 

passantenhaven aangelegd. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00055-0004
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00055-0004
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De versmalde boulevard wordt ingericht als een attractief verblijfsgebied waarin – gelijk deelgebied 

Boulevard Oost – het autoverkeer ondergeschikt is aan de voetganger. Er vindt een herschikking 

plaats van de terrassen bij de bestaande horecabedrijven. Gedurende het toeristenseizoen is de 

boulevard beperkt toegankelijk (alleen gedurende venstertijden) ten behoeve van bevoorrading via 

autoverkeer. Buiten het toeristenseizoen is de boulevard voor bestemmingsverkeer toegankelijk.  

Op dit westelijke deel van de boulevard worden circa 50 parkeerplaatsen aangelegd die alleen buiten 

het toeristenseizoen als zodanig worden gebruikt; in het toeristenseizoen kunnen op deze 

parkeerplaatsen extra terrassen worden ingericht. 

Herinrichting van dit deelgebied is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende bestemmingsplan 

Waterfront-Zuid Boulevard-West. 

Huidige planning voor realisering deelgebied Boulevard-West : 2017 - 2018. 

 

gebiedsindeling met nummering van deelgebieden in het westelijk Boulevardgebied 

 

13 Strandeiland         (in ‘eerste fase’ inmiddels gerealiseerd met tijdelijke inrichting) 

Dankzij de aanleg van ‘het Strandeiland’ heeft Harderwijk sinds 2013 weer een openbaar stadsstrand. 

Het Strandeiland - in eerste fase - is in april 2013 in gebruik genomen.  Het Strandeiland is weliswaar 

in gebruik genomen, maar is anno 2017 nog niet volledig gerealiseerd. Gekozen is voor een situatie 

van ‘tijdelijkheid voor een periode van vijf jaar’. Daarna zal een definitieve inrichting van het terrein 

plaatsvinden. Vooruitlopend op de realisering van definitieve voorzieningen zijn met enkele lokale 

ondernemers afspraken gemaakt over realisatie en exploitatie van tijdelijke functies op het 

strandeiland. Mede dankzij dit initiatief heeft de provincie Gelderland aan het Strandeiland (in 2014) 

de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit toegekend.  

In de loop van 2017 worden plannen uitgewerkt voor de ‘tweede fase’ aanleg Strandeiland, uitgaande 

van de ervaringen in de afgelopen 5 jaar, waarmee het eiland z’n definitieve vorm krijgt.  

Het bestemmingsplan voor het Strandeiland biedt de mogelijkheid een horecapaviljoen te realiseren. 

Huidige planning voor realisatie Strandeiland ‘tweede fase’  :   voorjaar 2018.  

 

Het Strandeiland is door een dam met de boulevard verbonden. Aan de noordzijde wordt het eiland 

gescheiden van het Dolfinariumterrein door een vaargeul, die de toegang zal vormen tot twee nog aan 

te leggen havens: de Strandhaven en de Stadshaven. Deze watergang (het begin van de recreatieve 

vaargeul) biedt vanaf de Vischpoort uitzicht op het open water van het Wolderwijd. Langs de zuidkant 

kunnen boten worden aangelegd. Het Strandeiland heeft een openbaar strand aan de zuidzijde en 

aan de noordzijde een begroeid talud en een lange parallelle steiger om met een boot aan te leggen.  

De aanleg van het Strandeiland is planologisch mogelijk gemaakt in het vigerende bestemmingsplan 

Waterfront-Zuid Boulevard-West.  In 2011 is het ontwerp van het Strandeiland zodanig gewijzigd dat 
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00021-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00021-0002
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het hele strand buiten de begrenzing van het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is gesitueerd. 

Om dat juridisch te verankeren is het bestemmingsplan gewijzigd (Wijzigingsplan 'Waterfront-Zuid 

Boulevard-West - Strandeiland). 

Voorts is, om de plaatsing van het kunstwerk 'het Hanzebaken' op het oostelijke uiteinde van het 

Strandeiland mogelijk te maken, in 2012 het bestemmingsplan Partiële herziening Waterfront-Zuid 

Boulevard-West vastgesteld. Het Hanzebaken is in mei 2013 geplaatst. 

 

 

4.3. Uitgangspunten deelgebieden Waterfront-Zuid Fase 3 
 

In het Masterplan Waterfront (uit 2003) was voor het hele gebied Waterfront-Zuid al een gedetailleerd 

stedenbouwkundig ontwerp opgenomen. Dus ook reeds voor het gebied Fase 3, dat momenteel nog 

niet in de markt gezet is bij één of meerdere partijen die vanuit het ontwerp het plan verder uit 

ontwikkelen en realiseren. Fase 3 bevindt zich direct ten noordoosten aan de oude binnenstad. 

Het deelgebied vormt tezamen met Fase 2 het gebied Waterfront-Zuid en grenst de N302 en de 

Burg.de Meesterstraat. Kenmerkend voor het gebied zijn de twee insteekhavens Vissershaven en 

Lelyhaven, die ook in de nieuwe plannen een prominente plek krijgen, maar nu in de relatie tussen 

stedelijk wonen en de nabijheid van het water van de randmeren. Genoemde havens alsmede de 

N302 vormen verdelen Fase 3 in 2 deelgebieden : ‘De Stadswerven’ en ‘De Kades’. 

In verband met de sterk gewijzigde marktomstandigheden heeft in 2011 een eerste 'herijking' van het 

stedenbouwkundig plan plaatsgevonden. Daarbij is het ontwerp voor Fase 3  aanmerkelijk gewijzigd. 

Dit mede als gevolg van het feit dat de N302 na reconstructie in 2009 – in het tracé tussen kruising 

met Burg.de Meesterstraat en het aquaduct – aanmerkelijk meer ruimte in beslag nam dan in het 

ontwerp van de N302 aanvankelijk was voorzien.   

In het 2011 aangepaste ontwerp voor Fase 3 is de relatie tussen de woningen en het water versterkt, 

met name in het gebiedsdeel Stadswerven. Bij daarop volgende herziening van de grondexploitatie is 

met die gewijzigde stedenbouwkundige opzet rekening gehouden.  

Gebaseerd op die stedenbouwkundige opzet (weergegeven in onderstaande impressie) is in 2012 

voor het gebied fase 3 een uitwerking van het bestemmingsplan Waterstad vastgesteld.  

 

impressie van de beoogde invulling van fase 3 (anno 2011) 
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.WP00077-0003
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.WP00077-0003
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0243.BP00079-0003
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Inmiddels zijn daaruit weer nieuwe inzichten ontstaan, die in de loop van 2017 nader zijn uitgewerkt 

en in 2018 zullen landen in een actuele stedenbouwkundige visie met programmatische en functionele 

uitgangspunten, alsmede een programma van eisen waarmee gefaseerd (in nog nader te bepalen 

gebiedsdelen) aan marktpartijen gevraagd zal worden daaraan invulling te geven,  daarmee een 

bieding te doen, waarna vanuit de gemeente in een selectie- en gunningsprocedure een keuze wordt 

gemaakt en (per gebiedsdeel) een marktpartij de bouwopdracht wordt gegund. 

 

 
 

Bij verdere ontwikkeling van Fase 3 wordt vanuit de gemeente nadrukkelijk ingezet op duurzaamheid 

in brede zin van het woord. De inzet is om een gasloze wijk te realiseren. Dit vraagt om duurzame 

energieoplossingen in de woningen, alsmede slimme maatregelen tegen ‘hitte’, door gebruik van 

water en groenvoorzieningen. Verder wordt onderzocht in hoeverre delen van het gebied autoluw 

kunnen worden gemaakt en het elektronisch rijden kan worden gestimuleerd. Dit in combinatie met 

een goede en veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers. 

De gewenste levendigheid en de toeristische aantrekkelijkheid als waterrijk gebied kan worden 

versterkt door de doorvaarbaarheid te vergroten. Daartoe wordt gedacht aan een dwarsverbinding 

tussen de Vissershaven en de Lelyhaven door het gebied Stadswerven. Deze nieuwe watergang kan 

gebruikt worden door kleine vaartuigen met een geringe hoogte, zoals sloepen. Er zullen geen 

ophaalbruggen worden geplaatst, maar vaste bruggen. Eveneens kan onderzocht worden of ook het 

gebied de Kades doorvaarbaar gemaakt kan worden.  

Deze uitgangspunten zijn opgenomen en worden verder uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten 

voor Fase 3 Waterfront-Zuid. 

 

14     Stadswerven 

De medio 2017 (nog) vigerende opzet voor plandeel Stadswerven gaat uit van een compact stedelijk 

gebied, qua sfeer en karakter aansluitend op de historische binnenstad. Het gebied is gelegen tussen 

de versmalde Vissershaven en de Lelyhaven. De Vissershaven behoudt z’n overwegend recreatieve 

functie. De woningbouw draagt daaraan bij en profiteert daarvan.  
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Het parkeren in het gebied vindt overwegend plaats op binnenterreinen van overwegend gesloten 

bouwblokken. Bezoekers van dit plandeel kunnen met hun auto terecht in de gebouwde 

parkeervoorzieningen binnen Waterfront-Zuid. De kades langs het water zijn openbaar, en 

aangrenzende woningen zijn met hun voorzijde op het water gericht. Ten behoeve van de 

wenselijkheid van diversiteit binnen het stedenbouwkundig ontwerp is een centraal gelegen noord-

zuid verbinding in het gebied toegevoegd, waardoor een stratenpatroon ontstaat dat aansluit bij het 

gewenste beeld van kleinschaligheid van de binnenstad. Middels een doorvaarbare gracht die het 

gebied doorsnijd, ontstaat het beeld van een attractief waterrijk woonmilieu met rijke schakering van 

verschillende grachtenpanden aan het water. 

 

Bijzonder aspect voor planvorming is de nabijheid van molen de Hoop naast de Vissershaven. 

Beoordeling van plan Waterfront qua windvang en functioneren van de molen is neergezet in een 

‘molenbiotoop-onderzoek’ ( 2011). Op basis van hieronder genoemd uitwerkingsplan (2012), wordt 

geconcludeerd dat toestroom en afvoer van de wind zodanig blijft dat de molen op een adequate 

wijze kan blijven functioneren, mede in aanmerking nemend dat de molen alleen op vrijwillige basis in 

bedrijf is en er geen productie meer gedraaid hoeft te worden. Bovendien was er in de oude situatie 

(vóór 2012) reeds sprake van bedrijfsbebouwing die volgens de Gelderse Molenverordening te hoog 

is. Deze oude situatie geldt als uitgangspunt voor de beoordeling. 

 

15      De Kades 

Ook het deelgebied de Kades wordt een waterrijk stedelijk woongebied. De bebouwing in het gebied 

krijgt een meer industrieel en grootstedelijk karakter. De maat en schaal van gebouwen en bouw-

blokken is hier groter dan in gebied Stadswerven.  

Het is wenselijk om vanuit de stedenbouwkundig opzet (van 2011) nader te onderzoeken of de 

doorvaarbaarheid kan worden vergroot, door de insteekhavens met elkaar te verbinden. De kades in 

dit plandeel zullen deels openbaar en deels privaat zijn. Ook zal veel aandacht besteed moeten 

worden aan het aantrekkelijk maken van de bebouwingswand langs de N302. Deze wand krijgt tevens 

een geluid-afschermende functie en zal daarom een aaneengesloten vorm krijgen. Verder is het 

denkbaar, op deze locatie een iconisch gebouw te ontwikkelen dat het visitekaartje van het Waterfront 

en Harderwijk wordt. 

Naast woningen zijn er in het gebied de Kades ook andere functies geprojecteerd. Daartoe wordt op 

de begane grond langs de Burg. de Meesterstraat uitgegaan van commerciële functies (zoals een 

apotheek, een sportschool en/of detailhandel). Voorts is in de bebouwingswand langs de N302 ruimte 

voorzien voor vestiging van kantoren. In het kader van de actualisering van het stedenbouwkundig 

plan wordt een dergelijke ontwikkeling getoetst op haalbaarheid en wenselijkheid. 

 

Herontwikkeling van de gebieden Stadswerven en Kades is planologisch mogelijk gemaakt in het 

vigerende globale bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008). Specifiek voor onderhavige 

deelgebieden is in 2012 het uitwerkingsplan Waterstad Fase 3 vastgesteld, waarin de hoofdfunctie 

wonen is opgenomen. Langs de Burgemeester de Meesterstraat worden in dit uitwerkingsplan in 

beperkte mate ook andere functies dan wonen mogelijk gemaakt.  

Realisering van de plannen voor Fase 3 zullen aanmerkelijk later plaatsvinden dan aanvankelijk (in 

2005) in de bedoeling lag. Na de herijking in 2011/2012 zijn inmiddels al weer nieuwe wijzigingen in 

randvoorwaarden, uitgangspunten en inzichten ontstaan. Al met al reden om het ruimtelijk ontwerp  

(uit 2011) opnieuw te actualiseren. Naar verwachting zal dit in de loop van 2017 landen in een actuele 

stedenbouwkundige visie. Het ligt vervolgens in de verwachting dat het nu vigerend uitwerkingsplan 

ook zal moeten worden aangepast aan de gewijzigde inzichten. 

Huidige planning voor realisering van deze deelgebieden : 2019 - 2025. 

 

  

http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/bestemmingsplan-waterfront-zuid-waterstad-onherroepelijk_1773.html
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/uitwerkingsplan-waterfront-zuid-waterstad-fase-3-onherroepelijk_1753.html
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16 Rustgebied zuid        (inmiddels gerealiseerd) 

Het project Waterfront voorziet in het realiseren van een rustgebied ten zuidwesten van Harderwijk, 

om te waarborgen dat realisering van het project Waterfront geen negatieve effecten heeft voor de 

natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. 

Door dit gebied af te sluiten voor de recreatievaart (in de winterperiode tussen 1 september en 1 april) 

worden uitwijkmogelijkheden gerealiseerd voor watervogels die elders in het Wolderwijd als gevolg 

van vaarbewegingen tijdelijk worden verstoord. Het Rustgebied zuid heeft een grootte van circa twintig 

hectare. Het gebied heeft een relatief grote randlengte grenzend aan een rustige begroeide oever. 

Hierdoor wordt gewaarborgd dat potentiële verstoring in de winterperiode vanaf de landzijde minimaal 

is. Het rustgebied wordt door (deels al bestaande) strekdammen fysiek gescheiden van het surfgebied 

bij Strand Horst. In juridisch/planologische zin is dit rustgebied als zodanig aangewezen in het 

vigerende bestemmingsplan Stadsweiden. 

 

 
   Inrichtingsontwerp van het Rustgebied zuid  

 

Het zuidelijk rustgebied is inmiddels aangelegd en ingericht en er zijn afspraken gemaakt over toezicht 

en handhaving gedurende de winterperiode met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en 

Vechtstreek (OFGV). 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.02430000343A-
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5. Indicatief programma van het Waterfront 
 

In deze paragraaf is een indicatief overzicht opgenomen van het totale programma voor het project 

Waterfront. Sinds het opstellen van het Structuurplan (in 2004) is het programma voor het project 

Waterfront meermalen bijgesteld. Naast veranderende inzichten was de belangrijkste reden daarvoor 

de ingrijpend gewijzigde marktsituatie als gevolg van de kredietcrisis (2008), met de grote gevolgen 

voor de economische ontwikkeling en de woningmarkt. Het heeft er toe geleid dat het programma voor 

vrijwel alle delen van het Waterfront is aangepast (zie ook hoofdstuk 8).  

Voor de woongebieden heeft dat geleid tot een aanmerkelijke afname van het aantal woningen, onder 

meer omdat nu wordt uitgegaan van gemiddeld grotere kavels (voor betere verkoopbaarheid) en 

omdat het merendeel van de oorspronkelijk geprojecteerde gebouwde parkeervoorzieningen in de 

plannen is vervangen door parkeren op maaiveld (met name op binnenterreinen). Dit gaat ten koste 

van de oppervlakte van voor woningen uitgeefbaar terrein. Bovendien is de oppervlakte van het 

plangebied van Fase 3 verkleind, omdat de verbreding van de N302 meer ruimte vergde dan in het 

Masterplan (uit 2003) was voorzien.  

Voor commerciële voorzieningen was in de oorspronkelijke bieding op Fase 2 (Het Samenspel, 2006) 

vanuit het consortium voor Fase 2 aanmerkelijk meer omvang aan detailhandel, horeca, leisure en  

kantoren voorzien, dan in het Structuurplan Waterfront (uit 2005). Gezien de ontwikkelingen in de 

markt sindsdien, is nog steeds de verwachting dat er aanmerkelijk minder commerciële ruimte kan 

worden afgezet dan destijds bij de uitvraag en bieding (in 2006) was voorzien. Belangrijk element 

daarbij is voorts het gewijzigde uitgangspunt t.a.v. een theaterfunctie binnen het Waterfront. Na een 

marktanalyse en business-case, heeft bestuurlijk Harderwijk in 2012 besloten om niet meer actief in te 

zetten op een theater in het Waterfront, maar ‘Stad als podium’ als uitgangspunt te hanteren, en dat 

scenario nader uit te werken. 

Lopende die nadere uitwerking en gelet op onvoorspelbaarheid van economische ontwikkelingen, is 

het onderstaand ‘programma anno 2017’ deels nog indicatief. Hierin kunnen dus nog wijzigingen 

ontstaan. 

 

Programma:   (o.b.v. afgeronde aantallen) Structuurplan juni 2005 Programma anno 2017 

Woningbouw:   

Grondgebonden woningen 1.250 800 - 900 

Appartementen 400 500 – 600 

Totaal  (Fase 2 + Fase 3) 1.650 1400 

Parkeren:   

Recreatief parkeren 3.100 ppl. 2.850 – 3.100 ppl. *) 

Parkeren  specifieke doelgroepen   **) 1.000 ppl. 1.025 ppl. 

Parkeren t.b.v. wonen 2.800 ppl. 2.550 ppl. 

Overige functies Waterfront-Zuid   

Leisure, horeca, winkels, kantoren 12.000 m
2
 bvo nader te bepalen  ***) 

Havengebonden activiteiten (jachthaven) 51.000 m
2
 bvo 51.000 m

2
 bvo 

Overige activiteiten Waterfront-Noord   

bedrijventerrein Lorentzhaven (bruto) 240.000 m
2
 220.000 m²

 

 

*)    definitief besluit omtrent aantal parkeerplaatsen in garage Kop Stadswerven (naar verwachting eind 2017) te nemen 

       o.b.v. meer duidelijkheid over programmatische invulling van de bebouwing in het Boulevardgebied   

**)   betreft het parkeren bij jachthaven De Knar, op Dolfinariumeiland en op Boulevard West (deelgebieden 1, 10 en 12). 

***) lopende de nadere uitwerking van het commercieel concept, is dit vooralsnog niet met zekerheid te bepalen ; 
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Om de precieze omvang van het commercieel programma in het Boulevardgebied te kunnen bepalen 

is duidelijkheid nodig over het commerciële concept. Dat concept zal vervolgens worden uitgewerkt in 

een bebouwingsplan, als basis voor een nadere planologische verankering in een bestemmingsplan 

(uitwerkingsplan). Het commercieel programma Boulevardgebied is voorts een essentieel onderdeel 

van een definitieve keuze qua omvang van de bebouwde parkeervoorziening voor bezoekers/toeristen 

in het deelgebied Kop Stadswerven. De  voort bouwende beslissingen op basis van een definitief 

commercieel- als ook parkeerprogramma binnen Waterfront-Zuid is een speerpunt voor 2018.  
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6.  Bestemmingsplannen voor het Waterfront  
 

Voor het project Waterfront zijn meerdere bestemmingsplannen opgesteld, die samen het gehele 

plangebied bedekken. De dynamiek van het project leidt er toe dat de ruimtelijke plannen nogal eens 

worden bijgesteld, daardoor is het onvermijdelijk dat ook bestemmingsplannen van tijd tot tijd moeten 

worden geactualiseerd. Hierdoor zijn de bestemmingsplannen voor het Waterfront weliswaar steeds 

(vrijwel) up-to-date, maar oogt de overzichtskaart van de bestemmingsplannen als een lappendeken. 

Dat is niet wenselijk, en zal te zijner tijd worden opgelost door voor het gehele waterfrontgebied één of 

hooguit enkele nieuwe bestemmingsplannen vast te stellen. 

Sinds 31 oktober 2012 gelden voor het hele Waterfrontgebied onherroepelijke bestemmingsplannen.  

De meeste bestemmingsplannen zijn te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit geldt niet 

voor de plannen die vóór 2010 zijn vastgesteld en de uitwerkingen daarvan; deze plannen zijn wel te 

vinden op de website van de gemeente Harderwijk (www.harderwijk.nl/plannenwaterfront).  

 

In onderstaande kaart is indicatief de begrenzing van de verschillende bestemmingsplannen en 

uitwerkingsplannen aangegeven. Op de volgende pagina's is elk plan kort beschreven, inclusief de 

partiële herzieningsplannen voor Boothuizen en Boulevard-west. 

  

 
 

 

Bestemmingsplan Waterfront Noord   

Vastgesteld 21 december 2006; gedeelte ‘Mheenlanden’ onherroepelijk sinds 22 oktober 2008.  

Dit bestemmingsplan was destijds bedoeld om de voorwaarden te scheppen voor de totale 

herontwikkeling van het Harderwijker kustgebied ten noorden van de N302.  

Het plangebied van het nu vigerende deel van het bestemmingsplan Waterfront Noord ligt tussen het 

nieuwe bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven en de monding van de Hierdense Beek.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront-waterstad_3151/
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/waterfront-noord-onherroepelijk_1775.html
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Het vigerende gedeelte van dit bestemmingsplan omvat uitsluitend De Mheenlanden. 

De Raad van State heeft namelijk op 22 oktober 2008 het deel van het plan dat betrekking had op het 

nieuwe bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven en het Overloopterrein vernietigd. 

 

Bestemmingsplan Waterfront-Noord II  

Vastgesteld 10 juni 2010, onherroepelijk sinds 23 december 2011. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de plangedeelten Uitbreiding Lorentzhaven en het 

Overloopterrein, die aanvankelijk waren opgenomen in het bestemmingsplan Waterfront Noord en wat 

de Raad van State op 22 oktober 2008 heeft vernietigd. 

Het bestemmingsplan maakt in planologisch-juridische zin de realisatie mogelijk van het nieuwe 

bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven, het Overloopterrein en een verkeersweg langs de 

noordzijde van de N302 tussen het overloopterrein en het aquaduct. 

 

Bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad 

Vastgesteld 5 februari 2008, onherroepelijk sinds 22 december 2009. 

Het plangebied van dit bestemmingsplan omvat het gebied dat is gelegen tussen de binnenstad en de 

provinciale weg N302. Het bestemmingsplan maakt volledige herontwikkeling van het plangebied 

mogelijk. Het grootste deel van het plangebied heeft een ‘uit te werken bestemming’, wat inhoudt dat 

het plan door burgemeester en wethouders moet worden uitgewerkt alvorens de nieuwe 

bestemmingen kunnen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van de 

nieuwe jachthaven De Knar binnen het plangebied mogelijk zonder nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan. Na de vaststelling van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad zijn voor 

verschillende delen van het plangebied uitwerkingsplannen in procedure gebracht: 

 

- Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 

Vastgesteld op 1 november 2011, onherroepelijk sinds 31 oktober 2012 

Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op het zuidelijk deel van Waterstad, het plandeel fase 3. In 

het Masterplan uit 2003 was al een ontwerp voor fase 3 opgenomen, maar dat is in 2011 herzien. 

Dit uitwerkingsplan maakt de realisering van het herziene plan in planologische zin mogelijk. 

 

- Uitwerkingsplan De Eilanden 

Vastgesteld 1 juli 2010, onherroepelijk sinds 25 mei 2011. 

Dit uitwerkingsplan is destijds in procedure gebracht om realisering van de woningbouw op De 

Eilanden mogelijk te maken. NB. Inmiddels zijn de plannen voor De Eilanden gewijzigd (zie ook 

hoofdstuk 8), en is een gedeelte van dit uitwerkingsplan vervangen door het bestemmingsplan 

Waterfront-Zuid De Eilanden en het uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard, dat 

het plangebied van dit uitwerkingsplan gedeeltelijk overlapt. Het plan geldt alleen nog voor het 

gebied De Bakens. 

 

- Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard 

Vastgesteld 30 juni 2015, onherroepelijk sinds 21 augustus 2015. 

Dit plan maakt de uitwerking en inrichting van betreffend woongebied mogelijk en voorziet voorts 

in het verlengen van de (huidige) boulevard in noordoostelijke richting. 

 

- Wijzigingsplan Waterfront-Zuid -  Brug Vissershaven 

Vastgesteld 30 juni 2015, onherroepelijk sinds 21 augustus 2015. 

Dit plan maakt - in aansluiting op het uitwerkingsplan Watersportboulevard - mogelijk om een 

voldoende hoge brug over de Vissershaven te realiseren. Het is in feite de verbindende schakel 

tussen de (huidige) Boulevard en de toekomstige nieuwe Waterfrontboulevard.  

 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00016-0004
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/bestemmingsplan-waterfront-zuid-waterstad-onherroepelijk_1773.html
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/uitwerkingsplan-waterfront-zuid-waterstad-fase-3-onherroepelijk_1753.html
http://www.harderwijk.nl/leven/waterfront_3151/item/uitwerkingsplan-de-eilanden-onherroepelijk_1769.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20%20NL.IMRO.0243.UP00131-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20%20NL.IMRO.0243.WP00146-0002
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Bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Eilanden 

Vastgesteld 13 september 2012, onherroepelijk sinds 15 november 2012. 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om woningbouw mogelijk te maken in het plandeel De Eilanden. 

Een nieuw bestemmingsplan was nodig omdat in 2011 in het Hoofdlijnenakkoord met het consortium 

is overeengekomen om de oorspronkelijke eilandenstructuur te vervangen door twee grotere eilanden.  

 

Bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West 

Vastgesteld 10 juni 2010, onherroepelijk sinds 29 februari 2012.  

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het westelijk deel van de Boulevard (tussen de Vischpoort 

en de Bruggestraat) en het gebied dat is gelegen tussen dit Boulevardgedeelte en het Dolfinarium. 

Het plan maakt versmalling van de Boulevard mogelijk en het aanleggen van de Strandhaven en het 

Strandeiland. 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West zijn (in 2012) voor 

gedeelten van het plangebied een wijzigingsplan en een partiële herziening in procedure gebracht: 

 

- Wijzigingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West - Strandeiland 

Vastgesteld 20 maart 2012, onherroepelijk sinds juni 2012. 

Door dit wijzigingsplan is de westelijke punt van het Strandeiland (voor zover die binnen het 

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren was geprojecteerd) komen te vervallen. Dit was 

afgesproken in het convenant dat eind 2011 met natuurbeschermingsorganisaties is gesloten om 

negatieve effecten op de natuurwaarden in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te 

voorkomen.   

 

- Bestemmingsplan Partiële Herziening Waterfront-Zuid Boulevard-West 

Vastgesteld 28 juni 2012; onherroepelijk sinds augustus 2012. 

Deze partiële herziening van het bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-West is opgesteld 

om de plaatsing van een kunstwerk (het Hanzebaken) op de oostelijke punt van het Strandeiland 

mogelijk te maken. 

 

Bestemmingsplan Waterfront-Zuid Boulevard-Oost 

Vastgesteld op 22 september 2011, onherroepelijk sinds 11 januari 2012. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het Dolfinariumterrein en het gebied tussen het Dolfinarium 

en de binnenstad. Het bestemmingsplan maakt de beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied 

mogelijk, zoals het aanleggen van de stadshaven en het realiseren van de bebouwing langs de 

zuidoostelijke rand van het Dolfinariumterrein (waarin onder meer de bouw van een parkeergarage 

mogelijk is gemaakt) en de bouw van de boothuizen en bebouwing voor de ‘kleine watersport’ 

(zeeverkenners TjerkHiddes en kanovereniging Dolfijnen). 

 

- Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Partiële herziening boothuizen 

Vastgesteld 26 mei 2015, onherroepelijk sinds 28 augustus 2015.   

Deze partiële herziening is opgesteld om formeel vast te leggen dat de in het bestemmingsplan 

Waterfront-Zuid Boulevard-Oost geregelde minimale bouwhoogte van de boothuizen kan komen 

te vervallen. Dit is mogelijk geworden doordat het Dolfinarium voorziet in een deugdelijke geluid-

afscherming t.o.v. de woningen in Waterfront-Zuid, middels een overkapping van het zeeleeuwen-

theater. Effectief geeft dit de mogelijkheid om een gevarieerder en daarmee attractiever beeld te 

doen ontstaan in de bebouwing van de boothuizen. 

 

Bestemmingsplan Waterfront-Zuid De Bakens 

Vastgesteld 12 januari 2012, onherroepelijk sinds 21 maart 2012. 

Dit bestemmingsplan is opgesteld om woningbouw mogelijk te maken in een smalle strook van het 

plandeel De Bakens. Op grond van het bestemmingsplan Waterstad was woningbouw op deze locatie 

niet zonder meer mogelijk. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20%20NL.IMRO.0243.BP00083-0003
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00021-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.WP00077-0003
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00079-0003
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00055-0004
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20%20NL.IMRO.0243.BP00143-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.BP00067-0004
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Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid De Bakens 

Vastgesteld 28 februari 2017,  onherroepelijk sinds 13 april 2017 

Dit plan maakt de verdere uitwerking en inrichting van betreffend gebied mogelijk, met als hoofdfunctie 

wonen en voorziet voorts in het verlenging van het boulevardgebied tot aan de nieuwe jachthaven. 

 

Bestemmingsplan Stadsweiden 

Vastgesteld 1 juli 2010, onherroepelijk sinds 17 juni 2011 

Dit is een actualisatie van het bestemmingsplan voor de wijk Stadsweiden. Dit plan is relevant omdat 

hierin het zuidelijk rustgebied planologisch-juridisch is verankerd. Recreatief medegebruik van de 

rustgebieden in de periode tussen 1 september en 1 april is niet toegestaan. 

 

Wijzigingsplan Randmeerzone – Rustgebied Mheenlanden (gemeente Dronten) 

Vastgesteld 13 mei 2014, onherroepelijk sinds 1 augustus 2014 

Dit betreft een wijziging van het bestemmingsplan Randmeerzone van de gemeente Dronten. Dit 

wijzigingsplan betreft de planologisch-juridische verankering van het noordelijk rustgebied. Dit 

rustgebied ligt op het grondgebied van de gemeente Dronten en is op verzoek van de gemeente 

Harderwijk vastgesteld. Ter plaatse van het rustgebied is dagrecreatie niet toegestaan in de periode 

van 1 september tot 1 april (met uitzondering van schaatsen). 
  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0243.UP00182-0002
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.02430000343A-
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0303.806001-VA01
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7 Uitvoeringsaspecten  
 
7.1. Inleiding   
 

Realisering van het Waterfront is een complexe opgave. Het is voor Harderwijk een omvangrijke 

gebiedsontwikkeling met een forse saneringsopgave. Binnen het plan worden drie ontwikkelingsfasen 

onderscheiden (zie paragraaf 2.2.). Elke fase is opgebouwd uit diverse deelprojecten, elk met een 

eigen dynamiek. Middels een projectplanning (op hoofdlijnen) wordt de ontwikkeling en realisatie van 

deelprojecten op elkaar afgestemd. Voor de deelprojecten afzonderlijk wordt een uitvoeringsplanning 

gehanteerd. 

De voortgang binnen het project wordt in belangrijke mate bepaald door de afzetbaarheid van de 

woningen. Vanwege de onzekere woningmarktsituatie (sinds 2009) wordt nu uitgegaan van lagere 

woningproductie dan in eerdere planningen was voorzien. De doorlooptijd van het project als geheel is 

daardoor aanzienlijk langer geworden dan tien jaar geleden was voorzien.  

In dit hoofdstuk worden alleen de hoofdlijnen van de vastgestelde projectplanning aangegeven. De 

dynamiek binnen het project maakt dat planningen regelmatig op onderdelen wordt bijgesteld. Het is 

daarom niet uit te sluiten dat de in deze paragraaf opgenomen (vastgestelde) planning inmiddels op 

onderdelen is achterhaald.  

 
7.2. Fasering van het project Waterfront in hoofdlijnen   
 

Zoals al beschreven in paragraaf 2.2, worden binnen het project Waterfront drie ontwikkelingsfasen 

onderscheiden. Fase 1 (het ontwikkelen en bouwen in Waterfront-Noord) is de essentiële voorwaarde 

voor het kunnen ontwikkelen in Fase 2 en Fase 3 (de herinrichting en woningbouw in Waterfront Zuid). 

Voorwaardelijkheid leidt tot volgtijdelijkheid. Om de beoogde nieuwe inrichting van diverse gebieden 

binnen Waterfront-Zuid te kunnen realiseren, moeten achtereenvolgens de volgende stappen worden 

gezet : 

1. realisering van het nieuwe bedrijventerrein Lorentzhaven (in Waterfront-Noord);  

2. verplaatsing van bedrijven vanuit Waterfront-Zuid naar het nieuwe bedrijventerrein; 

3. aanleg van nieuwe jachthaven De Knar en verplaatsing van vanuit de oude; 

4. sloop en bodemsanering binnen het oude ‘industrieterrein Haven’ in Waterfront-Zuid; 

5. aanleg van de nieuwe eilanden/woongebieden en een ontsluitende infrastructuur; 

Na bovengenoemde bodemsanering is het oude bedrijventerrein beschikbaar voor herinrichting.  

Programmering in de woningbouw op gemeentelijke en regionaal niveau (vanuit een afstemming van 

het aanbod op de vraag naar woningtypes) maakt dat de productie van de circa 1400 woningen in het 

hele plangebied een aanzienlijke doorlooptijd heeft. Dit biedt de mogelijkheid om het gesaneerde 

gebied Fase 3 binnen Waterfront-Zuid tijdelijk (een aantal jaren) een nuttige/noodzakelijke functie te 

geven, parallel aan het proces van woningbouw in Fase 2. Dit leidt dan tot de volgende stappen :  

6. tijdelijke uitplaatsing van parkeerterreinen vanuit het Boulevardgebied naar het voormalig 

‘industrieterrein Haven’ (gebied Fase 3, tussen Vissershaven en N302); 

7. herinrichting van het Boulevardgebied en de bouw van parkeergarage Dolfinariumeiland; 

Voorts is van belang om tijdig de nodige voorbereidingen te treffen voor het verder bouwproces 

binnen Waterfront-Zuid Fase 3 middels : 

8. aanleg van een definitief parkeerterrein voor het toeristisch hoogseizoen (Overloopterrein). 

9. strategiebepaling voor en ontwikkeling van het bouwprogramma in Fase 3 

Dit om in aansluiting op de realisatie woningbouw in Fase 2 tijdig te kunnen starten met : 

10. realisering van het woningbouwprogramma en overige functionele bebouwing in Fase 3. 

 

Bovengenoemde stappen zijn bepalend voor talrijke procedures, vereiste besluitvorming en daarmee 

te verkrijgen benodigde vergunningen voor geplande gebiedsinrichting en voor de bouw van opstallen.  
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Huidige Planning op hoofdlijnen is als volgt : 

 

 
  nb. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.   
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Voor het Waterfrontgebied als geheel zijn natuurregelgeving en de ruimtelijke ordening essentieel. 

Inmiddels zijn voor heel het plangebied de benodigde bestemmingsplannen onherroepelijk, al vraagt 

dit gaandeweg nog wel herijking en nadere uitwerking op basis van een concreet  bebouwingsplan. 

Het uitwerkingsplan De Bakens – dit voorjaar – is daarvan een voorbeeld. Voorts is elk inrichtings- en 

bebouwingsplan een basis voor het in gang zetten van vereiste vergunningen. 

 

7.3. Archeologisch onderzoek 
 

Behoud van cultuur historisch erfgoed is een belangrijk aandachtspunt bij de doelstellingen voor het 

project Waterfront. Vandaar dat – voorafgaande aan het uitvoerend werk – in de nabijheid van de 

historische stadsmuur aan de hand van de beleidskaart Archeologie nadrukkelijk onderzocht is, of op 

bepaalde plekken sprake is van verborgen archeologische waarden.  

Reeds in 2005 heeft verkennend onderzoek plaatsgevonden en is een ‘Programma van Eisen 

Archeologie’ opgesteld. Aan de spreekwoordelijke vooravond van uitvoerende werkzaamheden heeft 

op een aantal plekken langs de Boulevard aanvullend veldonderzoek plaatsgevonden op mogelijk aan 

te treffen archeologische waarden. Daarbij is nadrukkelijk de regio-archeoloog betrokken en is waar 

nodig afgestemd met historische vereniging Herderewich. 

In 2012 is onderzoek gedaan nabij 

de voormalige ‘Hoge Bruggepoort’, 

aan de vooravond van aanleg van 

het Strandeiland. Hierbij zijn resten 

ontdekt van ‘de Hoge Brug’.  

In 2013/2014 is onderzoek gedaan 

op de hoek van de Havendam (nabij 

de Vissershaven). Daarbij zijn resten 

aangetroffen van een voormalige 

dwangburcht; een indrukwekkende 

muur van een verdedigingsbolwerk 

uit de vroeg 16
e
 eeuw. Onder de 

noemer ‘het bastion’ zal worden 

bezien in hoeverre het haalbaar is 

om deze markante plek te voorzien 

van een zichtbare inpassing in de 

verdere planvorming van de 

openbare ruimte in het 

Boulevardgebied. Daarbij is het voornemen dat bestaande restanten vanuit het project worden 

gerestaureerd. De lijnorganisatie is vervolgens verantwoordelijk voor verdere opbouw en aankleding. 

Het college heeft de voorkeur voor een gemetselde ‘kiekmure’ uitgesproken. 

In 2016 is onderzoek gedaan voor de Vischpoort, alwaar reeds eerder resten zijn aangetroffen van 

een klein bootje, dat is gezonken naast de steiger, waarvan diverse steigerpalen zijn aangetroffen.  

Op bijgaand kaartbeeld uit die tijd zijn de bruggen/steigers te zien die destijds vanaf de stadsmuur een 

eind de Zuiderzee in liepen. Ook is linksonder op deze prent ‘het bastion’ te herkennen.  

 

  
7.4. Explosievenonderzoek in Waterfront Zuid 
 

Tijdens WOII hebben in en boven Harderwijk oorlogshandelingen plaatsgevonden. Een mogelijk 

gevolg daarvan is, dat niet tot ontploffing gekomen explosieven en munitie (zgn. blindgangers) in de 

bodem rondom de oude Binnenstad zijn achtergebleven. En dat een deel daarvan nog niet eerder is 

gedetecteerd, zo ook binnen het plangebied Waterfront. 

In 2012 is reeds een eerste vooronderzoek uitgevoerd, waarbij destijds door het onderzoeksbureau is 

geconcludeerd dat alleen de Vissershaven als verdacht gebied werd aangemerkt. In de aanloop naar 
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grootschalige bodemsanering (zie paragraaf 7.4.) is vervolgens twijfel gerezen over de conclusies uit 

dát onderzoeksrapport.  

Medio 2013 is daarom het besluit genomen om alsnog door ander onderzoeksbureau een aanvullend 

‘onderzoek conventionele explosieven’ (OCE) te laten uitvoeren. De resultaten daarvan, inclusief een 

Projectgebonden Risicoanalyse in 2014, zijn aanleiding geweest om te besluiten ook andere delen 

van het projectgebied Waterfront-Zuid (fase 2 en fase 3) aan te merken als verdacht gebied. En deze 

delen ook nader geotechnisch te laten onderzoeken, middels een detectie van zowel land- als 

waterbodem. Daarbij, al naar gelang het resultaat van detectie, vervolgens over te gaan tot het 

benaderen van verdachte objecten en bij vaststelling van explosieven, deze door de ‘explosieven 

opruimingsdienst’ (EOD) te laten ruimen en veiligstellen.  

Dergelijke specialistisch en goed te coördineren werkzaamheden blijken zeer tijd- en materieel-

intensief te zijn, maar zijn noodzakelijk om een veilige leefomgeving te kunnen opleveren. Maar óók 

noodzakelijk om verantwoord en veilig de verdere uitvoerende werkzaamheden binnen het project 

Waterfront te kunnen laten plaatsvinden. En aldus van gemeentezijde adequaat invulling te geven aan 

uitgangspunten van samenwerking met uitvoerende partners binnen het project. 

Medio 2015 is – voorafgaande aan de grootschalige asbestsaneringsoperatie – vanuit voortschrijdend 

inzicht een gewijzigd Plan van Aanpak voor de bodemsanering opgesteld, waarbij nadrukkelijk 

rekening is gehouden met complicerende factor van ‘verdacht gebied’ en de risico’s tijdens uitvoering 

van werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Werkzaamheden in het veld zijn uitgevoerd onder 

strenge veiligheidsmaatregelen, onder begeleiding van OCE-deskundige en op basis van een V&G-

plan (veiligheid- en gezondheidsplan), aanstelling van V&G-coördinator, en met melding hieromtrent 

aan de arbeidsinspectie van het ministerie SZW. 

 

Als vangnet voor de omvangrijke kosten van een OCE-operatie wordt vanuit de gemeente Harderwijk 

gebruik gemaakt van de zgn. bommenregeling die vanuit het ministerie van BZK (Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties) wordt gehanteerd; een regeling waarbij het ministerie tot 70% van de gemaakte 

kosten vergoed. In 2014 is deze subsidieregeling gewijzigd. Was voorheen een raadsbesluit inzake de 

kredietvotering voldoende basis. Vanaf 1-1-2015 wordt (achteraf) subsidie verstrekt op basis van een 

aanvraag die voorzien is van een goedkeurend raadsbesluit op werkelijk gemaakte kosten. De 

aanvraag dient voor 1 maart bij ministerie van BZK te zijn ingediend en toekenning wordt vervolgens 

bekend gemaakt middels de jaarlijkse meicirculaire vanuit het ministerie. Deze meicirculaire meldt in 

2017 dat er vooralsnog geen verdere aanpassingen in de regeling worden doorgevoerd, dus dat ook 

voor aanmeldingen begin 2018 de huidige regeling nog van kracht blijft. 

 
7.5. Bodemsanering 
 

Een groot deel van het zuidelijk projectgebied Waterfront is het voormalig industriegebied Haven. 

Middels uitgevoerd bodemonderzoek is bodemverontreiniging in kaart gebracht en vastgelegd in 

rapportages. Belangrijk onderdeel daarin is de verontreiniging met asbest. Dit als gevolg van de 

bedrijfsactiviteiten van het hier destijds gevestigde bedrijf Asbestona.  

 

In nauwe samenspraak tussen de provincie Gelderland, het bouwconsortium fase 2, Rijkswaterstaat 

en gemeente Harderwijk is in 2012 door adviesbureau ATKB een Saneringsplan opgesteld. Dit diende 

mede als basis voor een in januari 2013 door provincie Gelderland afgegeven beschikking op grond 

van de Wet bodembescherming. Het bodemsaneringsplan betreft met name de volgende elementen: 

- het verwijderen van vloeren en fundaties onder saneringscondities; 

- de sanering van de waterbodem ter plaatse van de Lelyhaven, de Vissershaven en de 

toegangsgeul. Die werkzaamheden behelzen o.a. het afdekken van alle sterk verontreinigde 

baggerspecie met een robuuste afdeklaag en het herschikken van alle overige vrijkomende 

baggerspecie binnen de ‘gevalsgrens’; 
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- het verwijderen van verontreinigde grond en het herschikken van deze grond binnen de 

‘gevalsgrens’. Met name is dit aan de orde ter plaatse van de beoogde Waterfront-deelgebieden 

Zuidereiland, Noordereiland, de Kades en Watersportboulevard; 

- het verlagen met tenminste 2 meter van de sterk verontreinigde bodem, ter plaatse van de 

deelgebieden Kop Stadswerven en Stadswerven.  (Dit door middel van de innovatieve techniek 

van ‘onderzuigen’ – ook wel aangeduid als BeauDredge methode – wordt op een diepte vanaf circa 

5 tot 7 meter beneden maaiveld schoon zand opgezogen. Ten gevolge hiervan zakt de bodem met 

2 meter. Vervolgens wordt het opgezogen zand op het verlaagde maaiveld aangebracht, overigens 

nadat op de overgang van verontreinigde grond en schoon zand een geotextiel (wegenbouwdoek) 

is gelegd. Dit geotextiel fungeert met name als signaleringslaag voor toekomstige activiteiten; 

- het realiseren van een 2 m dikke asbestvrije schone leeflaag ter plaatse van het gehele project-

gebied (fase 2 en 3), ten behoeve waarvan door de aannemer schoon zand wordt geleverd en 

verwerkt; 

- het verwijderen van diverse kleinere mobiele verontreinigingen die zich op verschillende locaties 

binnen het projectgebied bevinden. 

 

In aansluiting op het saneringsplan is een bestek met voorwaarden opgesteld voor de totale 

bodemsanering binnen Waterfront-Zuid. Februari 2013 is op de aanneemsom overeenstemming 

bereikt met aannemingsbedrijf Boskalis Nederland BV. November 2013 is gestart met de uitvoering 

van bodemsanering binnen projectgebied Waterfront-Zuid, hetgeen in eerste instantie van belang was 

voor het tijdig in uitvoering kunnen nemen van de nieuwe jachthaven De Knar (deelgebied 1), en het 

eerste woongebied Zuidereiland (deelgebied 3) alsmede aanleg van het grondlichaam op locatie 

Boothuizen (deelgebied 8). 

De kern van de bodemverontreiniging bevindt zich echter tussen de Vissershaven en Lelyhaven, de 

plek waar voorheen de bedrijvigheid plaatsvond in en rondom asbestfabriek Asbestona. Binnen het 

plan Waterfront hebben we het dan over Kop Stadswerven (deelgebied 6, onderdeel van Fase 2) en 

het gebied Stadswerven (deelgebied 16, onderdeel van Fase 3). Het Saneringsplan gaat aldaar uit  

van sanering volgens de hierboven reeds genoemde innovatieve techniek van ‘onderzuiging’, waarbij 

schone grond onder het met asbest vervuilde bodempakket wordt weggezogen en vervolgens daar 

bovenop wordt gedeponeerd. De vervuilde grond zakt daarmee tot onder de grondwaterspiegel, wordt 

afgedekt met geotextiel, en is daarmee op een veilige manier opgeborgen. Hoewel wet- en regel-

geving een leeflaag van 1 meter voorschrijven, worden de gesaneerde gronden voor woningbouw 

binnen Waterfront-Zuid voorzien van een leeflaag van 2 meter. 

 

Eind 2013 is reeds gestart met de zogenoemde ‘spotsanering’ op een aantal verontreinigde plekken. 

Medio 2014 is in gebied De Kades (deelgebied 15) gestart met meer omvangrijke bodemsanering.  

Voorts zijn de nodige voorbereidingen getroffen om de grootschalige asbestsanering in het deelgebied 

Stadswerven te kunnen uitvoeren. Dat hield onder meer in het verwijderen van zware funderingen uit 

de bodem, voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen. Maar ook het plaatsen van een nieuwe 

damwand aan noordoostelijke zijde van de Vissershaven, waardoor vanaf najaar 2014 geen schepen 

meer konden aanmeren aan die zijde van de Vissershaven. Dit enerzijds uit oogpunt van geplande 

verlegging van de toegang tot de Visserhaven (vanaf het Wolderwijd). Anderzijds uit oogpunt van de 

‘grondbalans’ binnen het Waterfrontproject. 

Met de vertraging vanwege reeds genoemd explosievenonderzoek, is vanaf oktober 2015 gestart met 

de grootschalige asbestsanering in het gebied Stadswerven. Dit met een strakke planning, die erop 

gericht was om deze saneringswerkzaamheden eind 2016 gereed te doen zijn, ingegeven door de, 

aan de verstrekte provinciale subsidiebijdrage gekoppelde voorwaarden. 

Laatste kwartaal 2016 werd duidelijk dat alsnog een uitloop van het project in 2017 noodzakelijk was, 

omdat bepaalde werkzaamheden pas in de loop van 2017 konden worden afgerond. Met name het 

alsnog verwerken van in de Lelyhaven tijdelijk opgeslagen verontreinigde grond in nog resterende 

‘dieptes’ in het gebied Stadswerven bleek bij nader inzien een lastige opgave, waarbij alsnog twee 
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tijdelijke ontwateringsdepots nodig waren om resterend verontreinigde grond adequaat te kunnen 

verwerken, en vervolgens af te dekken met de 2 meter schone-grond-laag. 

Vanuit provincie Gelderland is uitstel van eindrapportage op het projectsubsidie verkregen tot begin 

oktober. Daarmee werd uitloop van werkzaamheden mogelijk gemaakt tot aan de bouwvakperiode, 

waarna in augustus en september vanuit milieukundige begeleiding een rapportage kon worden 

opgesteld, inclusief inhoudelijke bevestiging daarvan vanuit de betrokken omgevingsdienst regio 

Arnhem.  

In bovengenoemde rapportage wordt melding gemaakt van het feit, dat in het gebied De Kades (langs 

de N302) op een aantal locaties de kwaliteit van de leeflaag nog niet is onderzocht vanwege de 

aanwezigheid van asfalt. Dit betreft het gedeelte van de Flevoweg dat geasfalteerd is, de locatie waar 

de bouwkeet van Boskalis staat, en de locatie V.d.Berg (Burg. de Meesterstraat). Daarmaast zijn er 

een aantal locaties waar aan de hand van partijkeuringen is aangetoond dat de leeflaag niet aan de 

saneringsdoelstelling voldoet. Deze locaties kunnen echter nog niet ontgraven worden vanwege de 

aanwezigheid van kabels en leidingen. Benodigde saneringswerkzaamheden van beperkte omvang 

zullen op een daartoe geëigend moment in nabije toekomst alsnog uitgevoerd moeten worden. 

Niettemin is daarmee de saneringsoperatie niet voor 100% als afgerond te beschouwen, hetgeen ook 

- met de overwegingen van praktische en financiële aard - bij de provincie is gerapporteerd. 

 

 

7.6. Tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen in fase 3 

 

De planning is erop gericht dat de bodemsanering binnen Waterfront-Zuid eind 2016 zal zijn voltooid.  

Naar verwachting zal in Fase 3 binnen Waterfront-Zuid pas vanaf 2019 gestart worden met het 

realiseren van nieuwe functie (met name woningbouw) volgens nog nader uit te werken programma.  

In principe is er dus sprake van een tijdelijk braakliggende terreinen in Fase 3 voor een periode van 

2 jaar. Een invulling met passende tijdelijke functies ligt dan voor de hand. 

In paragraaf 7.7 wordt nader toegelicht dat een groot gedeelte van Fase 3 is ingepland ten behoeve 

van tijdelijke parkeervoorzieningen, nodig voor vervangende parkeercapaciteit zodra de herinrichting 

van de Boulevard op gang komt. Het nog resterend terrein binnen fase 3 zou kunnen worden ingevuld  

met andere tijdelijke functies. 

In overleg met onder meer de Klankbordgroep Waterfront wordt vanuit projectbureau en gemeente 

uitgezocht hoe, waar, en welke passende tijdelijke functies een plek kunnen krijgen.  

Najaar 2016 heeft zich een gegadigde gemeld voor het oprichten van een – tijdelijke – stadscamping 

in het ‘resterend’ gebied. Dit initiatief heeft februari 2017 de bestuurlijke instemming gekregen en is  

voorzien van een krediet ten behoeve van noodzakelijk geachte accommoderende voorzieningen .  

Het beoogde startmoment van deze stadscamping – toeristenseizoen 2017 - is vertraagd als gevolg 

van het feit dat de bodemsaneringswerkzaamheden niet eerder dan medio 2017 konden worden 

afgerond (zoals vermeld in paragraaf 7.5). Om die reden is met initiatiefnemer afgesproken dat de 

exploitatieperiode van de stadscamping – met één jaar - wordt verlengd tot 1 januari 2020. Daarmee 

is de basis voor de exploitatie alsnog op (tenminste) 2 jaar gesteld. 

 

 
7.7. Gefaseerde realisering van infrastructuur en parkeervoorzieningen 
 

Een van de doelstellingen van het project Waterfront is het herstellen van een hoogwaardige relatie 

tussen het water en de stad. Dit vanuit het gegeven, dat groei van het aantal bezoekers aan 

Dolfinarium en Binnenstad heeft geleid tot congestie van verkeer, gepaard gaande met verstoorde 

bereikbaarheid van de boulevard en van de binnenstad, alsmede nauwelijks waarneembare kwaliteit 

van het gebied. Het project Waterfront is erop gericht, deze knelpunten weg te nemen.  

Daartoe worden dicht bij de binnenstad en Dolfinarium, maar onttrokken aan het zicht, twee parkeer-

garages gebouwd. Voorts wordt met name voor de vele Dolfinariumbezoekers in het hoogseizoen een 

parkeerterrein aangelegd aan de noord-oostzijde van de N302.  
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Tot het echter zover is wordt, gedurende het realiseren van nieuw Boulevardgebied, in benodigde 

parkeercapaciteit voorzien door tijdelijk gebruik van delen van het oude industriegebied Haven, nadat 

aldaar de omvangrijke bodemsaneringsoperatie is afgerond. Dit tijdelijk gebruik van het gesaneerde 

gebied dient tevens ter vervanging van het terrein ‘Stille Wei’  als parkeerlocatie. Mede uitgangspunt is 

namelijk, het terrein ‘Stille Wei’ (zuidelijk van het Strandeiland) niet meer als zodanig te gebruiken. 

 

Belangrijk bepalende factor in de planning is de doorlooptijd van herontwikkeling boulevardgebied. 

Deze staat in principe ingepland voor een periode van 3 jaar (vanaf eind 2015), maar wordt in 

belangrijke mate bepaald door de vereiste programmatische duidelijkheid en een planologische 

verankering daarvan.  

De productie van de opstallen in de plint van het Boulevardgebied aan Dolfinariumzijde zal daardoor 

niet eerder kunnen starten dan in 2020. Tot dat moment zal de locatie geschikt worden gemaakt voor 

tijdelijke functies (waaronder ca. 250 parkeerplaatsen t.b.v. vergunninghouders alsmede bezoekers 

van het boulevardgebied (niet zijnde Dolfinariumbezoekers). 

 

Tijdelijke parkeerterreinen in het oude industriegebied ‘Haven’ (gebied Fase 3) faciliteren in feite die 

ontwikkelingen in het boulevardgebied. Anderzijds is gebruik van dit gebied ‘Haven’ voor tijdelijke 

functies mogelijk tot aanvang realisatie bouwprogramma in Fase 3. Die aanvang staat gepland voor 

jaarschijf 2019.  

Naast de parkeervoorziening dient de tijdelijke verkeersontsluiting adequaat te zijn. Voorts is variatie 

qua tijdelijk gebruik van invloed op de keuze qua terreininrichting. Van belang is immers efficiënt en 

doelmatig gebruik, ook in de tijdelijke situatie. 

 

 
 

Qua parkeercapaciteit voorziet deze opzet als volgt: 
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Bovenstaand kaartbeeld toont een resulterend voorlopig overzicht van de tijdelijke inrichting van 

gebied Fase 3. Qua parkeerlocaties is gekozen voor deels verhard en deels onverhard. Langs 

Vissershaven kunnen vergunninghouders parkeren (op P1). Daarachter wordt een verhard terrein 

ingericht voor bezoekers Boulevard en Dolfinarium (op P2). Overig deel van het gebied Stadswerven 

zal worden ingezaaid met gras (P2 gras), voor een multifunctioneel gebruik buiten het hoogseizoen. 

Het gebied tussen Lelyhaven en N302 (Kades) behoudt komende jaren de functie van parkeerlocatie 

(op P3). Dan resteert nog een gebied in noordelijk deel van gebied de Kades, dat eventueel benut kan 

worden voor piekopvang aan parkeren in hoogseizoen (P3 reserve), maar ook voor andere zich 

aandienende tijdelijke functies. Het kaartbeeld kan op onderdelen nog worden gewijzigd dan wel 

nader worden ingevuld.  

 

In 2013 is reeds het tijdelijk parkeerterrein ‘Flevoweg’  (P3) gerealiseerd. Dit om te voorzien in de 

parkeerbehoefte in het toeristisch hoogseizoen, in aanvulling op het parkeren op de Boulevard (+ Stille 

Wei). 

In 2015 is voor het ontsluiten van het (nog te saneren) terrein Stadswerven een tijdelijke dam in de 

Lelyhaven aangelegd. Daarmee is bewerkstelligd, dat enerzijds bouwverkeer maar nadien ook het 

bestemmingsverkeer van en naar terrein Stadswerven in principe geen gebruik behoeft te maken van 

de route Burgemeester de Meesterstraat.  

Eind 2015 is vervolgens – voorsorterend op adequaat functioneren van Fase 3, óók in de tijdelijke 

situatie – de ontsluiting van het gebied aangepakt middels reconstructie van de Burgemeester de 

Meesterstraat .  

Februari 2016 heeft college van B&W besloten tot daadwerkelijke aanleg van tijdelijk parkeerterrein in 

deelgebied fase 3 (inclusief 15 camperplaatsen met bijbehorende voorzieningen), en zijn door de 

gemeenteraad de daarvoor benodigde middelen beschikbaar gesteld. 

Voorjaar 2016 is langs de Vissershaven parkeerterrein (P1) gerealiseerd om de eerste wegvallende 

parkeerplekken voor vergunninghouders in het gebied Boulevard-Oost te compenseren. 

Voorjaar 2016 is voorts in het toen reeds gesaneerd gebied ‘achter Molen de Hoop’ een tijdelijk 

parkeerterrein aangelegd, voorafgaande aan toeristisch hoogseizoen 2016. 

Medio 2017 is de grote bodemsaneringsoperatie in Waterfront-Zuid nagenoeg afgerond, en leent het 

hele gebied Fase 3 zich sindsdien voor tijdelijke functies tot aan de realisatie van het hoogwaardig 

woongebied. Die tijdelijke functies, met name de parkeerterreinen, kunnen in principe blijven 

functioneren totdat het Overloopterrein (zie paragraaf 3.2) aan de noordoost zijde van de N302 in 

gebruik wordt genomen. Dat gebruik is voorzien vanaf 2019. 

 

 

 

 
  

Locatie Nr. Oppervlakte Type Parkeergebruik Doelgroepen Aantal pp

Stadswerven P1 5600 m2 parkeren gehele jaar vergunninghouders 227

P2 14500 m2 parkeren gehele jaar bezoekers Boul./Dolf. 643

P2 gras 27750 m2 multifunctioneel juli - aug. bezoekers Dolfinarium 1100

evenement / festiviteit

Kades P3 26250 m2 multifunctioneel juni - okt. bezoekers Dolfinarium 882

divers

P3 reserve 11320 m2 multifunctioneel piekopvang divers 500
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8 Beleidskader   
 

8.1. Inleiding 
 

Dit hoofdstuk geeft een (beknopt) overzicht van de belangrijkste gemeentelijke plannen en nota’s 

waarin het beleid ten aanzien van het project Waterfront is beschreven.  

Deze documenten staan ook vermeld in deel B van de Nota van Uitgangspunten. 

 

8.2.  Plannen en besluiten die specifiek betrekking hebben op het Waterfront 
 
Ontwikkelingsvisie Waterfront (vastgesteld door de gemeenteraad in 1997) 
De eerste contouren van het project Waterfront werden aangegeven in de Ontwikkelingsvisie 

Waterfront, die in 1996 werd gepubliceerd. Deze visie is vervolgens geïntegreerd in de 

Ontwikkelingsvisie Harderwijk 2015, die in 1998 door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze beide 

nota’s zijn inmiddels door nieuwe plannen vervangen, en dus als beleidsstukken niet meer relevant.  

 

Strategisch Plan Waterfront Harderwijk (december 2000) 

Het Strategisch plan is opgesteld door KPMG-Metrum en in hoofdlijnen gebaseerd op de ruimtelijke 

visie zoals die was neergelegd in de Ontwikkelingsvisie Harderwijk 2015. In het Strategisch plan zijn 

de doelstellingen en uitgangspunten voor het plan Waterfront verwoord, en is de wijze van aanpak 

beschreven, met een voorstel voor de projectorganisatie. 

 

Masterplan Waterfront (vastgesteld door de gemeenteraad september 2003) 

Het Masterplan (gedateerd februari 2003) is opgesteld door architectenbureau Soeters Van Eldonk. 

De voorgestelde ruimtelijke opzet is een nadere uitwerking van het Strategisch plan. Wezenlijk 

verschillend zijn de wijze waarop het parkeren is opgelost en de invulling van het ‘schiereiland’: in het 

Masterplan is de woonfunctie op het schiereiland aanmerkelijk uitgebreid. In een intensief 

participatieproces hebben veel betrokkenen inbreng gehad op het ruimtelijke concept. Het Masterplan 

is een streefbeeld dat als basis dient voor optimalisaties en samenwerking met marktpartijen.  

In het Masterplan is ingegaan op de context (cultuurhistorie, stedelijk, sociale en landschappelijke 

structuren) en op de aspecten water, flora, fauna, verkeer en milieu. Diverse aspecten van de 

voorgestelde ruimtelijke opzet (woningbouw, beeldkwaliteit, bedrijvigheid, bereikbaarheid en parkeren, 

natuurontwikkeling en watercompensatie) en daarbij afgewogen alternatieven worden beschreven. 

 

Optimalisatieplan Waterfront Zuid (behandeld in gemeenteraad van juli 2004) 

Het Optimalisatieplan is een verdere uitwerking van het plandeel Waterfront-Zuid op basis van het in 

2003 vastgestelde Masterplan Waterfront. Het doel daarvan was een uitvoerbaar haalbaar plan op te 

stellen, met een aanvaardbaar en beheersbaar risicoprofiel. Het vormt samen met de grondexploitatie 

het benodigde perspectief voor de uitvoering van het project, en daarmee de opmaat voor het 

uitvoeringsbesluit Waterfront en het gefaseerd in de markt zetten van Waterfront-Zuid. 

 

Structuurplan Waterfront (vastgesteld door de gemeenteraad op 4 oktober 2004) 

De ruimtelijke hoofdstructuur, zoals die is aangegeven in het Masterplan Waterfront, is juridisch 

planologisch verankerd in een Structuurplan conform de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). 

In het Structuurplan Waterfront zijn de uitkomsten opgenomen van de onderzoeken die voor het 

Masterplan op een aantal terreinen reeds waren uitgevoerd.  

Vaststelling van het Structuurplan Waterfront was onder meer nodig, omdat voor een gedeelte van het 

Waterfrontgebied de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing was. Om het voorkeursrecht te 

kunnen bestendigen moest tijdig een Structuurplan worden vastgesteld (omdat het niet mogelijk was 

gebleken om tijdig een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage te leggen). 

 



 

Nota van Uitgangspunten Waterfront Harderwijk    Deel A -  november.2017  versie 2.1.           pagina  45 

Uitvoeringsbesluit Waterfront (16 juni 2005) 

Op basis van het Masterplan en het Optimalisatieplan Waterfront heeft de gemeenteraad op 16 juni 

2005 het besluit genomen om concrete stappen te zetten ter voorbereiding van de uitvoering van het 

project Waterfront. Besloten werd om:  

- realisatie van deelgebieden Lorentzhaven en De Mheenlanden verder voor te bereiden (fase 1); 

- één of meer marktpartijen te selecteren voor het ontwikkelen van Boulevardgebied en het gebied 

kop Flevoweg (fase 2); 

- een voorstel te doen voor de aanpak van het overig deel van industriegebied Haven (fase 3). 

 

Het Samenspel (april 2006) 

Via een Europese aanbestedingsprocedure is marktpartijen gevraagd om een aanbieding te doen 

voor de realisering van fase 2 van het project Waterfront. Dit heeft geresulteerd in de selectie van een  

consortium van drie marktpartijen: Johan Matser projectontwikkeling bv (tegenwoordig Synchroon), 

Koopmans TBI Bouw bv en Boskalis bv. Het consortium had in het kader van de bieding een ruimtelijk 

plan voor Waterfront-Zuid laten opstellen door een ontwerpteam onder leiding van Liesbeth van der 

Pol en Lodewijk Baljon. Dit plan, Het Samenspel, is grotendeels gebaseerd op het ontwerp van 

architectenbureau Soeters Van Eldonk, zoals dat was opgenomen in het Masterplan Waterfront.  

 

SOK – samenwerkingsovereenkomst  (december 2006) 

Op 21 december 2006 besloot de gemeenteraad om met dit consortium een samenwerkings-

overeenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling van Waterfront-Zuid Fase 2. In deze zgn. SOK zijn de 

gemaakte afspraken aangaande organisatie, planvorming, levering van gronden en realisatieproces 

opgenomen, alsmede een verwijzing naar alle contractstukken die ten grondslag liggen aan de in de 

SOK vastgelegde afspraken. De SOK is aldus de basis voor realisering van Waterfront-Zuid Fase 2. 

 

Beeldkwaliteitplan Waterfront-Zuid (vastgesteld door de gemeenteraad op 28 februari 2013) 

Voor het plangebied Waterfront-Zuid was al in december 2006 een beeldkwaliteitplan opgesteld, dat 

was gebaseerd op de ruimtelijke opzet zoals die was opgenomen in het Optimalisatieplan uit 2004. 

Inmiddels is de ruimtelijke opzet op diverse onderdelen aangepast (zoals de vorm van De Eilanden). 

Het beeldkwaliteitplan is daarom in 2013 geactualiseerd. De opvattingen over het nagestreefde 

ruimtelijke beeld zijn daarbij niet wezenlijk gewijzigd. 

 

Milieueffectrapport (MER) Waterfront (afgerond in 2010) 

Voor het gehele project Waterfront is het Milieueffectrapport Waterfront opgesteld, dat in april 2010 is 

afgerond met het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. De gemeenteraad heeft 

dit advies op 10 juni 2010 aanvaard. In het MER zijn de effecten van de ontwikkeling van het project 

Waterfront op het milieu in beeld gebracht, zijn maatregelen aangegeven om negatieve gevolgen te 

voorkomen of te beperken, en zijn milieuvriendelijke alternatieven in beeld gebracht (waaronder het 

MMA, het Meest Milieuvriendelijk Alternatief). Het MER maakt het mogelijk om de beschikbare 

informatie over milieuaspecten volwaardig te betrekken in de besluitvorming over het project. Het MER 

is daarom van belang voor alle bestemmingsplannen voor het Waterfront. 

 

Passende beoordeling Waterfront (januari 2010 en juli 2013) 

Als onderdeel van het MER is door bureau Waardenburg het rapport ‘Project Waterfront Harderwijk en 

de effecten op beschermde natuurgebieden, Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 

opgesteld. In deze ‘Passende beoordeling’ zijn de effecten van het project Waterfront op de Natura 

2000-gebieden Veluwe en Veluwerandmeren in beeld gebracht. Vastgesteld is dat het project 

Waterfront Harderwijk, zowel afzonderlijk als in combinatie met andere projecten, ten opzichte van de 

instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe geen 

significant negatieve gevolgen heeft en evenmin een aantasting oplevert van de natuurlijke 

kenmerken van deze gebieden. Deze conclusie is mede gebaseerd op het gegeven dat twee 

rustgebieden voor watervogels zullen worden gerealiseerd (zie paragrafen 3.4 en 4.2).  

http://www.waterfrontharderwijk.nl/web/file?uuid=b61f16a8-9568-4fa7-9e18-69fd7f3e8bf9&owner=44a8eb7d-9cc1-4ad5-8676-2d5ad9b23a5b
https://webmail.harderwijk.nl/owa/redir.aspx?C=cFvxFEtks0GYOPsg-9vYGFoSsCcxVM8IzIu7koMqYBECFQL3iRUfuutclroUc5ZvG60uNWAWOe0.&URL=http%3a%2f%2fwww.waterfrontharderwijk.nl%2fweb%2ffile%3fuuid%3d64a8ae3b-05c4-4786-853e-b8dbb8a227ab%26owner%3d745fc83f-d6b6-4d43-8888-b39efda366bf%26contentid%3d45
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In 2013 is de passende beoordeling geactualiseerd. 

Voor realisering van diverse onderdelen van het project Waterfront moet een vergunning worden 

verleend op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. In de afgelopen jaren zijn al vergunningen 

verleend voor diverse onderdelen van het plan Waterfront (Lorentzhaven, Overloopterrein, jachthaven 

de Knar en Strandeiland). In 2013 is besloten om voor alle resterende delen van het Waterfront (onder 

meer de aanleg van de Eilanden) gelijktijdig een Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. 

Daarvoor was het nodig om de Passende beoordeling uit 2010 te actualiseren, en aan te vullen met  

nauwkeuriger informatie  over de uit te voeren plannen. 

Deze aanvulling op de  passende beoordeling, die in 2013 is opgesteld, bevestigt de conclusie van de  

passende beoordeling uit 2010 dat het project Waterfront Harderwijk geen significant negatieve 

gevolgen heeft voor de Natura 2000-gebieden Veluwerandmeren en Veluwe. 

In februari 2014 is daarom door de provincie Gelderland op basis van de geactualiseerde passende 

beoordeling een Natuurbeschermingswetvergunning afgegeven voor alle nog te realiseren onderdelen 

van het project Waterfront.  

 

Hoofdlijnenakkoord (oktober 2011) 

Als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden zijn de afspraken tussen gemeente en 

consortium, zoals vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (2006), gewijzigd. Daarmee zijn de 

voorwaarden geschapen voor een haalbare ontwikkeling van het door het consortium te realiseren 

gebied van fase 2 Waterfront. In dat verband zijn wijzigingen doorgevoerd in de stedenbouwkundige 

opzet van het gebied, die het mogelijk maken een in de huidige markt afzetbaar woonproduct te 

ontwikkelen (grotere kavels, goedkopere parkeeroplossingen en een meer divers woonprogramma). 

Daarnaast is een aantal besparingen in het civieltechnisch werk doorgevoerd (minder beweegbare 

bruggen, eenvoudiger kadeconstructies en eenvoudiger uitvoering van de nieuwe jachthaven de 

Knar). Tenslotte is een investeringsplafond voor de vof Waterfront vastgesteld, aan de hand waarvan 

de financiële huishouding van fase 2 Waterfront kan worden beheerst.   

 

Saneringsplan  ( goedgekeurd november 2012) 

In grote delen van het bedrijventerrein Haven (in Waterfront-Zuid) is de bodem verontreinigd met 

asbest, als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van het hier destijds gevestigde bedrijf Asbestona.  

In nauwe samenspraak tussen de provincie Gelderland, Consortium, Rijkswaterstaat en gemeente is 

in 2012 een Saneringsplan opgesteld. Daarmee is een door partijen breed gedragen basis voor de 

sanering gelegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2012 met dit 

‘Saneringsplan Waterfront Harderwijk’ ingestemd, en op basis daarvan de voorkeur uitgesproken voor 

‘functiegericht saneren met een hoge ambitie’.  

Bodemsanering volgens de functiegerichte hoge ambitie heeft als positief effect dat: 

- een doelmatige sanering plaats vindt, die de toekomstige woningbouwontwikkeling in het 

Waterfront mogelijk maakt; 

- een duurzamere robuuste situatie na sanering ontstaat voor zowel bewoners, gebruikers als ook 

beheerders met in plaats van 1 meter schone leeflaag (met grote gebruiksbeperkingen)  een ca. 2 

meter schone leeflaag. Wat achterblijft aan asbestverontreiniging is veilig afgedekt en ligt onder 

het grondwaterpeil; blootstellingrisico’s worden op die manier voorkomen;  

- dit kwaliteitsniveau wordt zowel bij de ernstig verontreinigde gebieden gehanteerd als ook daar 

waar sanering volgens de wet niet nodig is (bij licht verontreinigde gebieden); 

- kosteneffectieve sanering plaats vindt tegen vergelijkbare kosten als bij functiegericht saneren met 

een lage ambitie. 

Functiegericht saneren met hoge ambitie heeft ten opzichte van functiegericht saneren met een lage 

ambitie een gunstig effect op de milieuwinst en op de beperking van de omgevingsrisico’s. Bovendien 

leidt dit tot een beter eindresultaat na sanering tegen kosten, die vergelijkbaar zijn met die van 

functiegericht saneren met een lage ambitie.  
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Het vanuit de Provincie Gelderland goedgekeurd Saneringsplan heeft vervolgens geleid tot het besluit 

van Gedeputeerde Staten (december 2013) de in het vooruitzicht gestelde subsidiebijdrage 

asbestsanering aan gemeente Harderwijk toe te kennen.  

 

Definitief Ontwerp Boulevardgebied Waterfront (vastgesteld juli 2016) 

Dit inrichtingsplan voor de openbare ruimte is een productie vanuit landschapsarchitecten-bureau 

Lodewijk Baljon. Als basis hiervoor dient het Masterplan Waterfront (uit 2003), het Samenspel (2006, 

vanuit het bouwconsortium), het beeldkwaliteitsplan Waterfront (uit 2013) en het materhierboven 

vermelde document ‘Samenhang Materialisatie Openbare Ruimte’ (uit 2015). Het inrichtingsplan is tot 

stand gekomen in nauw overleg met de stedenbouwkundig ‘Supervisor’ (project-architect Jos van 

Eldonk). Vooraf gaande aan vaststelling heeft het voorts de instemming verkregen vanuit de 

Klankbordgroep Waterfront. 

Het inrichtingsplan bestaat uit een beeldend document op tal van inrichtingsaspecten en is voorzien 

van een aantal technische tekeningen en inrichtingsprofielen (vanuit dwarsdoorsneden op een aantal 

plekken binnen het gebied). 

 

Bestemmingsplannen Waterfront :    zie hoofdstuk 6 van deze Nota van Uitgangspunten. 

 

 

8.3. Overige plannen, nota’s en besluiten, van belang voor het Waterfront 
 

Structuurvisie Harderwijk 2031 (vastgesteld door de gemeenteraad op 20 december 2012) 

In de structuurvisie staat beschreven hoe de gemeente zich tot 2031 voor het wonen, werken en leven 

wil ontwikkelen. Het is een integrale beleidsvisie, die niet alleen is toegespitst op ruimtelijke ordening, 

maar ook op sociaal en economisch beleid. In deze visie is de ontwikkeling van het Waterfront een 

speerpunt van het gemeentelijke beleid. 

 

Milieubeleidsplan Harderwijk 2009 – 2012 

De gemeente Harderwijk streeft naar samenhang in het bestaande veelomvattende milieubeleid. Het 

Milieubeleidsplan 2009-2012 maakt inzichtelijk waar Harderwijk voor staat, geeft richting aan het 

milieubeleid en vervult een aanjaagfunctie om verbeteringen te realiseren.  

Als speerpunten zijn benoemd: klimaatbeleid en een gebiedsgericht milieubeleid. In het 

Milieubeleidsplan worden voor het beleidsveld ‘Wonen’ onder meer de volgende ambities verwoord: 

- uitvoeren van en/of participeren in energie-(besparende) campagnes; 

- nieuwbouw (woningen) met een 10% verscherpte EPC opnemen in woonbeleid; 

- een toekomstgerichte en energiezuinige woning als voorbeeldproject realiseren; 

- energieprestatieafspraken maken met woningcorporaties voor nieuwbouw en bestaande bouw; 

- nieuwe woningen voorzien van zonneboilers en zonnecellen. 

 

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) 2010 (vastgesteld 9 december 2010) 

In het GVVP is het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid beschreven. Aangegeven is welke 

doelstellingen worden nagestreefd op het gebied van de verkeersveiligheid, het parkeren, openbaar 

vervoer, het fietsbeleid en hoe deze doelstellingen bereikt kunnen worden. Voor het Waterfront is 

naast de hoofdwegenstructuur binnen Harderwijk met name relevant het onderdeel ‘Parkeren en 

parkeervoorzieningen’. Daarin wordt ingezoomd op parkeercapaciteit voor binnenstad en toeristisch 

parkeren. Als uitgangspunt wordt gehanteerd dat bezoekers van binnenstad en boulevard zo veel 

mogelijk op loopafstand worden opgevangen in parkeergarages aan de rand van de binnenstad. 

In 2013 zijn de parkeernormen voor woongebieden bijgesteld. Daarbij is besloten dat deze bijstelling 

niet voor het Waterfront geldt.  

 

http://www.harderwijk.nl/web/file?uuid=fd1c37e6-230a-4329-a9bd-5df2753d7ab5&owner=81916811-7274-4a1b-a42e-168ca72ab364%20
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Detailhandelsvisie Harderwijk 2020 (vastgesteld door de raad op 13 september 2012) 

De Detailhandelsvisie speelt in op de huidige veranderingen in de marktomstandigheden. Het beleid is 

gericht op het creëren van een gezond ondernemersklimaat en een voorzieningenaanbod dat 

aantrekkelijk is voor consumenten. De ambitie is de beste winkelstad te zijn in de ruit tussen 

Amersfoort, Zwolle, Apeldoorn en Lelystad. In het beleid ligt het accent op het versterken van de 

winkelfunctie in de binnenstad en van het winkelaanbod voor de dagelijkse verzorging van de wijken. 

Vestiging van een supermarkt op de locatie De Harder kan onder nader te bepalen voorwaarden 

mogelijk worden gemaakt. Ook wordt vestiging van kleinschalige vormen van detailhandel in 

combinatie met horeca en diensten in het Waterfront mogelijk gemaakt. 

 

Welstandsnota Harderwijk 2013 (vastgesteld door de gemeenteraad op 13 juni 2013) 

Harderwijk beschikte al sinds 2004 over een welstandsnota met criteria waaraan bouwplannen 

worden getoetst; in 2007 was de nota geactualiseerd. Er waren diverse redenen om de nota in 2013 

aanmerkelijk te herzien en in opzet te vereenvoudigen. Met name enkele wetswijzigingen maakten 

herziening van de nota noodzakelijk. In de nota is onder meer bepaald dat afzonderlijk vastgestelde 

beeldkwaliteitplannen (waaronder het in 2013 vastgestelde beeldkwaliteitplan Waterfront-Zuid en het 

beeldkwaliteitplan Waterfront-Noord) deel uitmaken van de Welstandsnota.  

In paragraaf 2.2 van de Welstandsnota is de relatie tussen de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de 

gemeentelijke welstandscommissie) en de supervisor van het project Waterfront beschreven. 

Besluit Naamgeving openbare ruimte  (t.b.v. benoemen van straten / openbare ruimten) 

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot naamgeving gedelegeerd aan het college van B&W. 

Het college heeft daartoe een commissie naamgeving ingesteld. Deze commissie brengt gevraagd en 

ongevraagd advies uit aan het college over de naamgeving van de openbare ruimte, waaronder de  

straatnamen. Inmiddels is een groot deel van de openbare ruimte binnen het plangebied Waterfront-

Zuid Fase 2 nieuwe straatnamen e.d. vastgesteld.  

 

Reconstructie en herinrichting Burgemeester de Meesterstraat 

De Burgemeester de Meesterstraat is een belangrijke ontsluitingsroute voor centrum Harderwijk maar 

ook voor het plangebied Waterfront. Vooruitlopend op de ontwikkelingen in het Waterfrontgebied vindt 

2
e
 helft 2015 een reconstructie plaats van deze belangrijke verkeersader, waarbij ook nadrukkelijk de 

ondergrondse infrastructuur wordt aangepakt. 

Deze reconstructie is - als deelproject in 2014 toegevoegd aan het programma Stad en Regio - in het 

bijzonder gelabeld aan het sleutelproject Waterfront, daar versnelde reconstructie een substantiële 

bijdrage levert aan het ontwikkelings- en toekomstperspectief binnen het sleutelproject Waterfront. 

Beoogd wordt een goede en verkeersveilige ontsluiting van de nieuwe woongebieden binnen het 

gebied Waterfront (De Kades en Stadswerven) en een aantrekkelijke stadsentree vanuit de N302. 

Het tracée wordt voorzien van een rotonde op de plek (Lelykade) waar een entree is voorzien naar 

genoemde woongebieden. Echter kunnen de tijdelijke functies in het gebied op deze manier ook 

adequaat worden ontsloten, totdat de gebiedsontwikkeling z’n definitieve vorm krijgt. 

De reconstructie van de Burgemeester de Meesterstraat wordt mede benut om maatregelen te treffen 

die – door het realiseren van een waterverbinding met de Friesegracht - de waterkwaliteit van de 

Vissers- en Lelyhaven zullen bevorderen. 

 

Visafslag en botterloods aan de Havendijk. 

In 2013 heeft bestuurlijk Harderwijk besloten om de locatie tussen Havendijk en Vissershaven, vlak 

naast molen De Hoop te benutten voor het realiseren van een (toeristische) visafslag en botterloods. 

Nadat in 2014 de plannen zijn ontwikkeld is voorjaar 2015 gestart met de bouw. Vanuit de provincie 

Gelderland wordt het bouwinitiatief (uitgaande van twee stichtingen) met subsidie gefaciliteerd, 

gekoppeld aan een deadline voor oplevering van 31 december 2015.  

Voor het gebied rondom molen De Hoop zal alsnog een herziening van het bestemmingsplan worden 

opgesteld. Voor het project Waterfront is van belang dat bij verdere ontwikkelingen rondom de molen 

voldoende rekening wordt gehouden met de planontwikkeling voor Waterfront Fase 3. 
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Anderzijds biedt de (toeristische) aantrekkingskracht van dit historisch stukje Harderwijk een kans om 

in de verdere ontwikkeling van Waterfront Fase 3 nadrukkelijk rekening mee te houden. 

 

Havenvisie Harderwijk 2016 

In september 2016 heeft de gemeenteraad deze visie vastgesteld. Het geeft op hoofdlijnen de richting 

aan voor de ontwikkeling, het gebruik en het beheer van de havens van Harderwijk. De visie geeft de 

reikwijdte en ambitie aan en welke onderdelen verder uitgewerkt moeten worden. Het heeft ansich 

geen wettelijke basis, maar bevat wel de componenten die reeds vastliggen in concrete plannen, 

overeenkomsten en bestuursrechtelijke kaders. Zo ook die, binnen de plannen voor het Waterfront. 

Maar daarnaast omvat de havenvisie ook beleidsaspecten vanuit toerisme en milieu, maar ook ten 

aanzien van historische schepen. En het biedt een basis voor nadere uitwerking in havenverordening, 

havenbeheer en exploitatie. 


