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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
16 februari 2016 (vastgesteld) 
 

Op dinsdag 16 februari heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront plaatsgevonden met 

twee hoofdthema’s: presentatie van het Voorlopig Ontwerp Boulevardgebied en een presentatie van de 

Havenvisie. Daarnaast is een update gegeven van de laatste stand van zaken. De bijeenkomst vond 

plaats in het clubhuis van Kanovereniging Dolfijnen aan de Strekdam 51 te Harderwijk. 

 

1. Opening voorzitter Fons Asselbergs 

 

a. Welkom 

Voorzitter van de Klankbordgroep Waterfront, de heer Prof. Drs. A.L.L.M. Asselbergs, opent de 

avond om  19.30 uur en heet de aanwezigen welkom.  

 

Mededelingen: 

 

Afmeldingen ontvangen van: 

 T. Smink, namens Vischmarkt Ondernemers Comité  

 K. Kooijman, namens Watersportcentrum De Randmeren 

 

b. Agenda 

De voorzitter meldt dat de agenda voor de vergadering uit drie onderdelen bestaat: presentatie van het 

Voorlopig Ontwerp Boulevardgebied, presentatie van de Havenvisie en een korte update van de stand 

van zaken in het Waterfront.  

 

c. Verslag vorige vergadering 

De heer Nagtegaal geeft aan dat zijn achternaam verkeerd is vermeld. Op deze wijziging na wordt het 

verslag van de vergadering d.d. 15 december 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Presentatie over de samenhang in de openbare ruimte van fase 2. 

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Van Schoten om een korte introductie te geven wat betreft 

de presentatie van het Voorlopig Ontwerp (VO) Boulevardgebied. Hij geeft aan dat maandagavond 

over hetzelfde onderwerp een informatieavond is gehouden voor bewoners, ondernemers, raadsleden 

en andere belangstellenden. Vervolgens schetst hij kort de planning. Op donderdag 3 maart wordt het 

VO Boulevardgebied behandeld in de Commissie Ruimte. Vervolgens wordt het VO uitgewerkt in een 

Definitief Ontwerp (DO), dat op donderdag 23 juni aan de orde komt in de Commissie Ruimte. Op 

donderdag 7 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het inrichting van het 

Boulevardgebied.  

 

De heer Van Schoten geeft het woord aan de heer Evers van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten 

om een presentatie te geven over het VO voor het Boulevardgebied. In het kader van het plan 

Waterfront verandert het Boulevardgebied opnieuw in een echte wandelpromenade aan het water. Aan 

de hand van verschillende impressiebeelden laat de heer Evers zien hoe het gebied weer aantrekkelijk 

kan worden door de realisatie van de havenkom en doorvaarbare bruggen, de aanpassing van de 

weginrichting, de herinrichting van terrassen, het toevoegen van bomen en groenstroken en het 

reorganiseren van de parkeervoorzieningen en bereikbaarheid van het gebied. Vervolgens vraagt de 

heer Evers de aanwezigen te reageren op de presentatie.  

 

 De heer Kok vraagt welk onderhoudsniveau wordt gehanteerd op de Boulevard. Het valt hem 

op dat er relatief veel groen (gras) is ingetekend. De gemeente hanteert de laatste jaren een 

karig groenbeleid. In zijn optiek is het belangrijk dat de Boulevard ook qua groenstructuur 

netjes en verzorgd blijft. 
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De heer Evers geeft aan dat hij niet over het groenbeleid van de gemeente gaat, maar dat wel is 

gekeken naar de beheersbaarheid van het groen. Hij is het eens dat dit zeker een punt van 

aandacht is.  

 De heer Kok vraagt hoeveel hoogteverschil er zit in de bestrating, vanaf de rand van het talud 

tot aan de stadsmuur. 

De heer Evers antwoordt dat erg geen hoogteverschil in dit gedeelte zit, maar een kleine 

afloop in verband met het afvoeren van water. Daarnaast zijn er geen stoepen, maar wordt er 

gebruik gemaakt van gelijkvloerse betonbanden voor afscheidingen. 

De heer Van Schoten voegt daar aan toe dat het gebied in het hoogseizoen autoluw is en men 

het gebied als één verblijfsgebied moet ervaren waar fietsers te gast zijn.  

 De heer Kok merkt op dat de entree van het Dolfinarium is verplaatst. Is dit nieuw?  

De heer Van Hunen geeft aan dat dit een half jaar eerder in de Klankbordgroep is toegelicht. 

Er zijn drie varianten uitgewerkt, waarvan dit het voorkeursscenario is.  

De heer Brouwer haakt hier op in en geeft aan dat tijdens de eerdere bespreking in de 

Klankbordgroep van de scenario’s is aangegeven dat de relatie stad en Dolfinarium ook op 

andere manieren kan worden gelegd. Daarbij is door de vertegenwoordiger van het 

Dolfinarium de mogelijkheid genoemd om de uitgang eventueel te verplaatsen richting het 

Strandeiland. Daarnaast komt er ruimte bij de entree om te laten zien wat Harderwijk nog 

meer is. Uit het passantenonderzoek blijkt dat slechts 6% van de bezoekers van het 

Dolfinarium na afloop van het bezoek uitwaaiert in de stad. Het is dus uitermate belangrijk dat 

het Boulevardgebied zijn eigen aantrekkingskracht ontwikkelt, waarbij de afhankelijkheid van 

het Dolfinarium kleiner wordt.  

De heer Kouer beaamt dat het Dolfinarium nog kijkt naar scenario’s om de uitgang te 

verplaatsen.  

De heer de Vries is vanuit het bewonersperspectief blij dat de entree verplaatst, maar begrijpt 

dat ondernemers een ander standpunt hebben.   

De heer Brouwer begrijpt de zorg van ondernemers, maar is ook van mening dat ondernemers 

vanuit hun eigen creativiteit moeten meedenken hoe de Boulevard meer zelfstandiger en 

aantrekkelijk wordt.  

De heer Kok benadrukt nogmaals dat hij het betreurt dat de entree van het centrum af is 

verschoven, waardoor de wisselwerking tussen het Dolfinarium en dat wat de stad te bieden 

heeft kleiner wordt.  

De heer Motshagen zegt dat het een uitdaging blijft om het Boulevardgebied zijn eigen 

aantrekkingskracht te geven, maar is ook van mening dat er buiten het seizoen mensen naar 

toe verleid moeten worden. 

De heer Evers haakt in op de discussie en geeft aan dat het belangrijk is dat het gebied 

aantrekkelijk en bruisend oogt vanuit verschillende perspectieven, het hele jaar door. Vanuit 

zijn optiek ondersteund het ontwerp daarin. Met vrije zichtlijnen op de stadsmuur en de stad, 

vanuit land en water. 

 De heer De Jong vraagt zich wel af of de bomen, zoals deze in het ontwerp zijn ingetekend, de 

zichtlijnen niet verstoren.  

De heer De Vries geeft aan dat in een eerder stadium door bewoners al is aangegeven dat de 

bomen niet te dicht op elkaar moeten staan, zodat ook zij (van achter de stadsmuur) zicht 

houden op de haven en het water.  

 De heer De Vries is enthousiast over de getoonde lichtarmaturen. Wel pleit hij voor eenheid 

en neemt als voorbeeld de binnenstad, waar op verschillende lichtarmaturen gebruikt worden. 

Dat oogt rommelig en onrustig.  

De heer Evers antwoordt dat in de afgelopen jaren in diverse documenten afspraken zijn 

vastgelegd, die bepalend zijn voor de inrichting (van delen) van de openbare ruimte. Op basis 

van afspraken is gezocht naar eenduidigheid en samenhang. Dat betekent dat voor het hele 

gebied één stijl wordt gehanteerd, waarmee het gebied zijn karakter versterkt. 

 De heer De Vries geeft aan dat hij de vorige keer dat het ontwerp van het openbaar gebied op 

tafel lag, een opmerking heeft gemaakt over de breedte van het trottoir.  Hij blijft van mening 

dat ook in dit ontwerp, rekening houdend met 3 meter, er op zomerse dagen te weinig ruimte 

is voor voetgangers om elkaar te passeren.  
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De heer Evers geeft aan dat slechts een aantal klein stukje smal is , maar dat de rest van het 

gebied een trottoir tot circa 5 meter heeft. Daarnaast is er in de zomerperiode vrijwel geen 

gemotoriseerd verkeer op de Boulevard. 

 De heer De Vries vraagt ook aandacht voor de afwikkeling van verkeer, met name vanuit de 

Hoogstraat. Hoe komen bewoners bij hun eigen huis? 

De heer Brouwer geeft aan het belangrijk om te kijken naar de totale verkeerstroom in de 

binnenstad. De Boulevard is wat dat betreft niet op zichzelf staand. Dat wordt nu vanuit 

verkeer, samen met de Klankbordgroep Parkeren Binnenstad opgepakt.  

Mevrouw Slokker zou graag zien dat hiervoor een thema-avond wordt georganiseerd met 

ondernemers. 

 De heer De Vries komt nogmaals terug op de breedte van de trottoirs. Hij is benieuwd waarom 

aan de Dolfinariumzijde rekening wordt gehouden met een breed trottoir. Met name het feit 

dat rekening wordt gehouden met terrassen verbaasd hem. De terrassen aan de 

Dolfinariumzijde liggen grotendeels in de schaduw. Maakt dat smaller en creëer meer ruimte 

aan de stadsmuurzijde.  

De heer De Vries vraagt zich af of er ook voldoende rekening is gehouden met fietsers. Dat 

komt in zijn optiek onvoldoende naar voren in het ontwerp.  

De heer Evers geeft aan dat er daarom een rijbaan naast het trottoir is ingetekend. Weliswaar 

zonder afbakende stoepranden, maar er wordt wel degelijk onderscheid gemaakt met het 

trottoir.  

De heer De Vries wil weten of het trottoir op alle plaatsen minimaal 3 meter is. Het is nu al op 

een aantal plekken krap. De heer De Vries vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden 

met dit punt. Hij vraagt om een vergelijkende tekening waarin de huidige en toekomstige 

profielen in beeld worden gebracht. De heer Van Schoten zegt dit toe. 

De heer Evers geeft aan dat maximaal 2 á 3 plekken iets smaller zijn in verband met de 

uitgeefbare delen ten behoeve van de terrassen. Hij benadrukt dat de rest van het trottoir 

grotendeels richting de 5 meter breedte gaat. 

De heer Motshagen vraagt waarom de haven niet 2 meter opschuift richting het Dolfinarium. 

Dat geeft meer ruimte aan de stadszijde. 

De heer Van Schoten antwoordt dat hier naar gekeken is door stedenbouwkundigen, maar dat 

zij van mening zijn dat het geen waarde toevoegt aan de stadszijde. Plus men wil ook een kade 

aan de Dolfinariumzijde om kwaliteit aan deze zijde van het Boulevardgebied toe te voegen. 

 De heer De Vries wil graag weten of het terrassen van Allure gehandhaafd blijft.  

De heer Van Schoten antwoordt dat Allure eenzelfde oppervlakte aan terrassen behoudt aan de 

gevel en langs de lus.  

 De heer De Vries vraagt wat de ‘massa’ op de kop bij restaurant Papa Beer is. Hij geeft aan 

dat omwonenden eerder geageerd hebben tegen bebouwing op deze locatie toen gesproken is 

over een alternatieve locatie voor de Vischafslag. 

De heer Van Schoten geeft aan dat er langs het water ruimte is om een bouwwerk te plaatsen, 

op de locatie die is opgenomen in het bestemmingsplan.  

 De heer De Jong vraagt hoe het zit met de verkeerssituatie bij de twee bruggen. Hij vraagt zich 

af of er rekening wordt gehouden met fietsers in dit gebied.  

De heer Van Schoten geeft aan dat er goed gekeken naar de verkeersstromen op dit punt. 

Daarbij geeft hij aan dat de bruggen 3/4 in het hoogseizoen beperkt open gaan, zodat er geen 

opstoppingen worden veroorzaakt.  

 De heer De Jong vraagt of de Zuiderzeeroute aansluit op het fietspad vanaf de Boulevard.  

De heer Brouwer geeft aan dat het aansluiten van de Zuiderzeeroute een aandachtspunt is in 

fase 3 van het Waterfront.  

 De heer De Vries merkt op dat de Boulevard in het hoogseizoen autoluw is. Hij is benieuwd 

op welke wijze motoren worden geweerd, dan wel op welke wijze gehandhaafd wordt. 

De heer Van Schoten geeft aan dat motoren, net als auto’s, onder gemotoriseerd verkeer 

vallen. Dat betekent dat zij ook niet welkom zijn op de Boulevard en dat zij niet worden 

gefaciliteerd op de Boulevard.   
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 De voorzitter merkt op dat het belangrijk is dat het beheersplan op verschillende thema’s, 

zoals verkeer en onderhoud van groen, moeten aansluiten bij de wijze waarop het gebied is 

ontwikkeld.  

De heer De Jong geeft aan dat deze ambitie ook bij het Hortuspark is afgesproken, maar dat in 

het kader van de bezuinigingen één jaar later een ander, lager onderhoudsniveau is 

afgesproken. Met als resultaat dat het park niet de gewenste uitstraling heeft. 

 De heer Petersen komt nog even terug op de verdeling tussen fietsers, voetgangers en terrassen 

op de Boulevard. Hij vraagt zich af of door het ontbreken van fysieke afscheidingen geen 

gevaarlijke situaties ontstaan.  

De heer Brouwer geeft aan dat de Boulevard ontwikkeld wordt als een verblijfsgebied waar de 

fietser te gast is. Dit moet helder worden door de inrichting, zodat dit het gedrag van de fietser 

ook beïnvloed. Zoals dit bijvoorbeeld ook in de binnenstad gebeurt.   

De heer De Vries merkt op dat het misschien een idee is om fietsers te verleiden om hun fiets 

aan het begin van de Boulevard te plaatsen en te voet verder te gaan. Bijvoorbeeld door 

fietsparkeerplaatsen te faciliteren. 

De heer Van Schoten geeft aan dat dit lastig is om de sturen. Hij noemt hierbij als voorbeeld 

het Strandeiland.  

 Mevrouw Slokker vraagt ook aandacht voor scooters in het gebied.  

 Mevrouw Slokker is ook benieuwd naar de inrichting van de terrassen, met name in het gebied 

van de lus.  

De heer Van Schoten geeft aan dat dit onderwerp van gesprek is, omdat er op dit punt een 

spanningsveld is met het terrassenbeleid, de beeldkwaliteit die in het gebied wordt nagestreefd 

en de wensen van ondernemers. Daar moet een juiste balans in worden gevonden. 

 Mevrouw Morren vraagt of het bekend is wat er gebeurt met het Surfcentrum. 

De heer Kouer geeft aan dat er veel belangstelling voor is, maar dat er nog geen concrete 

plannen zijn.  

De heer Brouwer geeft aan dat het een wens is van het college van B&W dat het Surfcentrum 

een functie krijgt in het gebied. De heer Brouwer benadrukt wel dat het Surfcentrum eigendom 

is van het Dolfinarium.    

 De heer Nagtegaal vraagt zich af waarom de parkeerplaatsen op de Boulevard de zichtlijn 

vanaf het water richting de Vischpoort vertroebelen.  

De heer Brouwer refereert aan een eerdere afspraak uit 2009 dat er tijdens het laagseizoen  

parkeerplaatsen op de Boulevard beschikbaar moeten zijn. In het hoogseizoen is hier geen 

sprake van en zijn de parkeerplaatsen onderdeel van het verblijfsgebied.  

 De heer Kok vraagt wanneer het hoogseizoen, dan wel het laagseizoen precies begint.  

De heer Brouwer geeft aan dat dit nog onderwerp van gesprek is.   

 De heer Nagtegaal vraagt zich af of er ’s avonds, bijvoorbeeld na 23.00 uur een andere regime 

geldt. Bijvoorbeeld voor het toelaten van taxi’s in het gebied.  

De heer Brouwer geeft aan dat dit ook nog onderwerp van gesprek is, maar dat het belangrijk 

is dat er goed moet worden gekeken naar de verkeercirculatie in de stad in relatie tot de 

Boulevard. 

 De heer Nagtegaal vraagt of het mogelijk is om motorrijders op de Boulevard te laten 

parkeren, zodat zij op een laagdrempelige manier een drankje kunnen drinken op de 

Boulevard. Wellicht op het plein van de entree van het Dolfinarium. 

De heer Kok vindt dit geen goed idee. Vervuilt het beeld. Motoren moeten gewoon worden 

geparkeerd in de parkeergarage. 

De heer Van Schoten geeft aan dat motorrijders niet gefaciliteerd worden op de Boulevard. Dit 

past namelijk niet binnen de gedachte van een autoluwe Boulevard.  

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en concludeert dat één toezegging is gedaan, te 

weten het aanleveren van een vergelijkend beeld van huidige en toekomstige profielen in het 

Boulevardgebied. 
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3. Havenvisie 

 

Door de realisatie van het project Waterfront verandert het gebruik van de Vissershaven en Lelyhaven. 

Ook worden drie nieuwe havens aangelegd: Stadshaven, Strandhaven en Waterstadhaven. Met een 

nieuwe havenvisie wil de gemeente richting geven aan de ontwikkeling, gebruik en beheer van 

bestaande en nieuwe havens in Harderwijk. Aan de hand van een presentatie licht de heer Van Drunen, 

beleidsadviseur van de gemeente Harderwijk, de verschillende onderdelen in de concept-visie toe.  

 

Als eerste vertelt de heer Van Drunen dat de reikwijdte van de visie breder is dan het plan Waterfront 

en dat het nauw samenhangt met andere beleidsterreinen, zoals het economisch beleid, toerismebeleid, 

evenementenbeleid en milieubeleid. Ook geeft hij aan dat er twee hoofdambities zijn. In het 

Havengebied-Noord ligt de focus op het faciliteren lokale en regionale bedrijven, op-/overslag en 

Watersportbedrijven.  In het Havengebied-Zuid (Vissershaven, Lelyhaven, Stadshaven, Strandhaven 

en Waterstadhaven) wil de gemeente investeren op de voorzieningen, duurzaamheid, toeristisch 

aanbod, flexibel gebruik, doorvaarbaarheid, beleving en evenementen.  

 

Flexibel gebruik 

De heer Van Drunen vertelt dat de havens in Harderwijk zijn ingedeeld op doelgroepen en, afhankelijk 

van het (beoogde) gebruik, elk een eigen karakter hebben. Desondanks wil de gemeente bepaalde 

kades door meerdere doelgroepen laten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan wisselend gebruik in de 

zomer- en winterperiode, waardoor bepaalde gebieden, zoals het Boulevardgebied, het hele jaar door 

attractief blijven of mogelijkheden bieden om in te spelen op marktontwikkelingen.  

 

Doorvaarbaarheid 

Daarnaast geeft de heer Van Drunen aan dat het college van B&W de ambitie heeft uitgesproken om 

de doorvaarbaarheid, en daarmee de aantrekkelijkheid, van de havengebieden te vergroten. Hierbij 

wordt gedacht aan het doorvaarbaar maken van de oeverbinding van het Noorder- of Zuidereiland en 

de gracht in De Stadswerven voor sloepen en vergelijkbare vaartuigen. De heer Van Drunen meldt 

daarbij dat het college van B&W in oktober 2015 het besluit heeft genomen om de toegangsbrug naar 

het Dolfinariumeiland uit te voeren als een beweegbare brug, zodat de stadshaven voor grotere 

zeilschepen en motorboten beter bereikbaar wordt.  

 

Voorzieningen 

Ook geeft de heer Van Drunen aan dat het college van B&W mogelijkheden voor een nieuw 

havenkantoor en, al dan niet gecombineerd met, nieuwe sanitaire voorzieningen wil onderzoeken. 

Door de komst van de nieuwe havens krijgt het huidige havenkantoor een decentrale ligging. Om 

waterrecreant gastvrij in de havens te ontvangen, is het wenselijk dat de ‘gastheer’ en de sanitaire 

voorzieningen op goed bereikbare en zichtbare locaties in het havengebied zitten. De heer Van Drunen 

zegt dat men naar 3 locaties in het Waterfront kijkt, waarbij de gemeente de voorkeur heeft om het 

havenkantoor in de buurt van brug 3/4 te plaatsen in verband met het zicht op verkeersstromen en 

bediening van de bruggen.  

 

De heer Van Drunen meldt dat de concept-havenvisie met ingang van 2 maart 2016 gedurende zes 

weken ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Op 3 maart 2016 bespreekt de commissie Ruimte 

de concepthavenvisie 2016 in verband met de afstemming met het Voorlopig Ontwerp voor het 

Boulevardgebied. Daarna wordt de Havenvisie Harderwijk 2016 al dan niet gewijzigd (n.a.v. 

zienswijzen) voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

 

 De heer Kok vraagt af waarom er langs de Dolfinariumzijde in de Stadshaven gekozen is voor 

vaste ligplaatsen in plaats van alleen passanten. Kijkend naar de vaartuigen die voorheen in de 

Haven van Harderwijk lagen, dragen vaste ligplaatsen niet bij aan het beeld van een gastvrije 

‘ontvangstkamer’. Hij is het niet eens met deze keuze.    

De heer De Vries is het eens met de heer Kok en vraagt zich tevens af hoe dit zich verhoudt 

met de gedachte dat er reuring in het gebied moet ontstaan. Een groot deel van de tijd liggen 
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boten op vaste ligplaatsen stil, terwijl men juist beweging in het gebied wil van invarende en 

uitvarende boten en watersportrecreanten die de stad willen bezoeken.  

De heer Van Drunen geeft aan dat het veranderde gebruik van de Vissershaven en het 

wegvallen van de Haven van Harderwijk er elders vaste ligplaatsen moeten worden gecreëerd. 

Daarbij is er in de nieuwe Stadshaven ruimte voor passanten. De heer Van Drunen begrijpt het 

punt wat betreft het aangezicht, maar geeft aan dat dit niet wordt geregeld in de Havenvisie. 

Regels rondom beheer en handhaving zijn vastgelegd in de Havenverordening. 

 De heer De Vries stelt voor om de Stadshaven in eerste instantie te bestemmen als 

passantenhaven en na een paar seizoenen het gebruik te evalueren. Het is dan altijd nog 

mogelijk om vaste ligplaatsen toe te kennen.     

 De heer Petersen is benieuwd hoe het zit met de randen van de wooneilanden. Zijn deze 

beschikbaar voor passanten, niet zijnde bewoners van de wooneilanden? 

De heer Van Drunen geeft aan de randen van de wooneilanden ook een dubbele functie 

hebben, waarbij de randen in eerste instantie bedoeld zijn als vaste ligplaatsen voor 

recreatievaart (waaronder bewoners van de wooneilanden) en in tweede instantie als reserve-

ligplaatsen voor passanten. Let wel, het gaat hier om de ‘koppen’ van de wooneilanden aan de 

zijde van het Dolfinarium. Overigens geldt dit ook voor de kade tegenover de Havendam.  

De heer Petersen geeft aan dat dit niet wenselijk is. 

De heer Brouwer reageert dat bewoners zijn geïnformeerd over de dubbelfunctie van de kades. 

De ligplaatsen langs de koppen van de wooneilanden kunnen, indien bewoners hier geen 

gebruik van maken, voor andere doeleinden worden ingezet. Niet gezegd hebbende dat dit ook 

werkelijk gaat gebeuren.  

 De heer Petersen is benieuwd of er al meer bekend is over de havengelden.  

De heer Van Drunen geeft aan dat de havengelden voor de (ver)nieuw(d)e gebieden nog niet 

bekend zijn. Dit wordt bij de herziening van de havenverordening opnieuw bekeken.  

 De heer De Vries vraagt of de inkomsten uit havengelden ook van invloed zijn geweest op de 

keuze om in de Stadshaven vaste ligplaatsen te realiseren. 

De heer Van Drunen geeft aan dat de inkomsten uit havengelden niet mee hebben gewogen bij 

het toekennen van dubbelfuncties, en in het bijzonder vaste ligplaatsen.    

 De heer Kok geeft nogmaals aan dat hij zich zorgen maakt over de beeldkwaliteit in relatie tot 

het toekennen van vaste ligplaatsen in het gebied.  

De heer Brouwer geeft aan dat in het Programma van Eisen voor de herontwikkeling van het 

Boulevardgebied is opgenomen dat de noordoever ook beschikbaar is voor vaste ligplaatsen 

als vervangende capaciteit voor de Haven van Harderwijk. De heer Brouwer geeft aan dat de 

opmerking wordt meegenomen als zienswijze op de concept-Havenvisie.  

 De heer De Vries vraagt of het havenkantoor, al dan niet met voorzieningen, kan worden 

opgenomen in de plint van het Dolfinariumeiland. Dat geeft meteen reuring en voorkomt 

leegstand.  

De heer Brouwer geeft aan dat de VOF Waterfront recht heeft om daar te bouwen en invulling 

zoekt voor de bebouwing. De gemeente daarentegen zoekt op basis van een aantal criteria naar 

de juiste locatie. Wellicht dat het een en ander gecombineerd kan worden. 

 De heer Kok vraagt hoe dat zit met de locatie voor het havenkantoor bij brug 3/4 (tegen over 

restaurant Papa Beer). Het havenkantoor wordt daar toch niet een kiosk-achtige bebouwing? 

Hij vindt dat geen geschikte locatie voor dergelijke bebouwing.   

De voorzitter geeft aan dat deze locatie ook is aangemerkt als bouwlocatie en dat het een 

prima locatie is om een ‘spannend’ bouwwerk te plaatsen.  

De heer Kok reageert dat de kiosken er jaren geleden ook ‘spannend’ waren, maar snel 

veranderden in oud en vervallen bouwwerken die afbreuk doen aan de omgeving. Dat wil je 

niet op die plek.   

De heer Van Schoten merkt op dat deze locatie, los van de eventuele vestiging van het 

havenkantoor en eventuele voorzieningen, zich leent voor een markante bebouwing en dat, 

gezien de ambitie van het Waterfront, dit ook een punt van aandacht moet zijn. 
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 De heer Nagtegaal vraagt hoe ‘open’ de grachten in het gebied van de Stadswerven zijn. 

Enerzijds met betrekking tot de waterkwaliteit, anderzijds met betrekking tot het gebruik. Zou 

leuk zijn als men met een kano door het gebied kan varen.  

De heer Van Drunen meldt dat nadrukkelijk wordt gekeken naar de doorvaarbaarheid van het 

gebied.  

De heer Brouwer vult aan dat bij het uitwerken van het stedenbouwkundig ontwerp van fase 3 

nadrukkelijk wordt gekeken naar de functionaliteit van het water (doe-water en kijk-water). 

Eén scenario is dat de twee grachten samensmelten in één grote gracht, waardoor beter 

doorvaarbaar wordt.  

 De voorzitter vraagt of de heer Van Drunen op één overzichtstekening inzichtelijk kan maken 

welke kades meerdere functies hebben. Ook vraagt hij in hoeverre er rekening wordt 

gehouden met nieuwe ontwikkelingen op watersportgebied, denk aan fietsboten e.d., waar 

wellicht andere voorzieningen bij horen. 

Mevrouw Slokker haakt hierop in en vraagt in hoeverre de gemeente ook actief aan de slag 

gaat om dergelijke partijen te werven.  

De heer Van Drunen geeft aan dat de Havenvisie daar niet over gaat en dat vanuit het 

toeristisch beleid moet worden gekeken in hoeverre de gemeente hier op wil inzetten. Indien 

dat in de toekomst het geval is, moet ook gekeken worden welke randvoorwaarden nodig zijn 

zoals bijvoorbeeld de voorzieningen.  

 Mevrouw Slokker vraagt hoe het zit met de specifieke locatie voor de rederij Randmeer. 

De heer Van Drunen reageert dat de rederij een langdurig contract met de gemeente heeft 

afgesloten voor de huur van de kade, maar op dit moment geen gebruik van de kade maakt 

aangezien de boot is verkocht. Het zou kunnen zijn dat in de toekomst een andere rederij 

gebruik kan maken van deze locatie.  

 De heer Van Drunen sluit af met de opmerking dat hij openstaat voor suggesties en 

opmerkingen.    

 

  

4. Korte update stand van zaken en ontwikkelingen Waterfront 

 

De heer Brouwer staat aan de hand van een aantal foto’s stil bij een reeks gebeurtenissen die in de 

afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Daarnaast licht hij een aantal onderwerpen verder toe.  

 

Voortgang woningbouw 

Eind januari stond met grote letters in de krant dat Waterfront is uitverkocht. De heer Brouwer geeft 

aan dat bijna alle woningen op het Zuidereiland en de Watersportboulevard, die op de markt zijn 

gebracht, zijn verkocht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het op de markt brengen van de 

vervolgfasen en de voorbereiding van de bijbehorende bouwstromen.  

 

Voortgang bodemsanering 

De heer Brouwer vertelt dat de saneringswerkzaamheden voorspoedig verlopen. Aannemer Boskalis 

heeft met behulp van de BeauDredge-machine op dit moment, vanaf de Burgemeester de Meesterstraat 

richting het Zuidereiland, ruim een derde van het gebied gesaneerd. Hierdoor kan op zeer kort termijn 

worden gestart met de gefaseerde aanleg van het tijdelijk parkeerterrein op de locatie van het oude 

industrieterrein Haven. Het terrein wordt ingericht voor betaald parkeren en parkeren voor 

vergunninghouders. Naar verwachting kan een deel van het parkeerterrein begin april in gebruik 

worden genomen. De heer Brouwer benadrukt dat ten tijde van de werkzaamheden minimaal 150 

parkeerplekken beschikbaar blijven in het Boulevardgebied.  

 

Voortgang detectieonderzoek 

Naar verwachting wordt eind februari het grootschalige onderzoek naar niet-gesprongen explosieven 

in het saneringsgebied afgerond. Daarna vindt op basis van de uitvoeringsplanning alleen op een 

aantal specifieke locaties, die eerder aangemerkt zijn als verdacht gebied, kleinschalig onderzoek 

plaats naar niet-gesprongen explosieven. Tot op heden zijn in het plangebied geschutmunitie, 
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granaten, een panzerfaust, brandbommen en scherven van één of meerdere brisantbommen 

aangetroffen en verwijderd.  

 

Voortgang werkzaamheden Boulevardgebied 

De heer Brouwer geeft aan dat er op dit moment voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden in het 

oostelijk deel van het Boulevardgebied (tussen de Vischpoort en de Vissershaven), zoals het 

(ver)leggen van de rijweg, riolering, kabels en leidingen. Daarnaast is vorige week gestart met het 

dempen van de Haven van Harderwijk. Hiervoor wordt zand per vrachtauto vanuit het oude 

industrieterrein via de Havendam naar de Strandboulevard gebracht. De heer Brouwer attendeert de 

aanwezigen ook op de nieuwe webcam, die gericht is op de werkzaamheden in het Boulevardgebied.  

 

5. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

De heer De Vries merkt op dat in de krant een groot artikel stond over de verbouwing van het stadhuis 

inclusief aanzienlijke verbouwingskosten. Hij oppert de gedachte dat de ambtelijke organisatie 

wellicht kan verhuizen naar de Dolfinarium-plint, waar ook ruimte is voor multifunctionele ruimten, 

en dat er op de locatie van het stadhuis woningen gebouwd kunnen worden. 

De heer Kok geeft aan dat de voorbereidende werkzaamheden op de Boulevard volgens planning op 

13 april zijn afgerond. Hij vraagt of deze werkzaamheden voor het paasweekend gereed kunnen zijn. 

Derk van Schoten antwoordt dat dit afhankelijk is van een aantal factoren. Onder andere of de kabels 

en leidingen doorgelegd kunnen worden tot de Vischpoort. Hij geeft aan deze opmerking mee te 

nemen in het bouwteamoverleg.  

 

Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op dinsdag 10 mei 2016. Niets meer aan de orde 

zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 22.05 uur.  


