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1. Inleiding 
 
1.1.  Doel van deze Nota van Uitgangspunten  
 

De gemeente Harderwijk is voornemens in 2019 te kunnen beginnen met de bouw van woningen in 

het gebied ‘fase 3’ van het Waterfrontproject. De huidige plannen voor dit gebied stammen uit 2010. 

Het projectbureau Waterfront wil de bestaande plannen tegen het licht te houden om te komen tot een 

stedenbouwkundige invulling die goed inspeelt op de hedendaagse situatie. Om tot een optimale 

stedenbouwkundige invulling te komen wordt de ontwikkeling vanuit een breed perspectief en 

verschillende invalshoeken bekeken. 

  

Deze nota geeft een beschrijving van het de beleidsmatige uitgangspunten die als input dienen voor 

het  vervolg van de planuitwerking van fase 3 Waterfront. Daarmee vervult de nota ook een functie in 

de selectie van marktpartijen die in 2017/2018 zullen worden gecontracteerd om (delen van) het 

bouwprogramma in het plangebied te realiseren. Begin 2017 zal daartoe de marktstrategie worden 

vormgegeven. 

 

 

1.2. Doel van het project Waterfront  
 

Het belangrijkste doel van het project Waterfront is een grote kwaliteitsverbetering van de gebieden 

ten noordwesten en ten noordoosten van de historische binnenstad. Het grote aantal bezoekers aan 

het Dolfinarium leidt tot veel overlast van verkeer en parkeren, vooral in het hoogseizoen. In het 

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

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

milieuhinder veroorzaakt en waarbij in het verleden de bodem ernstig is verontreinigd.  

 

Dat zijn de belangrijkste knelpunten waar het plan Waterfront een oplossing voor moet bieden.  

Met het plan Waterfront wordt de relatie tussen de stad en het water hersteld, en worden genoemde 

knelpunten weggenomen. Het plan Waterfront voorziet in verplaatsing van bedrijven van het oude 

bedrijventerrein Haven naar het nieuwe bedrijventerrein Uitbreiding Lorentzhaven. Vervolgens in 

sanering van de bodem van het bedrijventerrein Haven. En uiteindelijk worden attractieve woonmilieus 

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 natuurwaarden, mede gelet op de nabijheid van het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren.  
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2. Huidige opzet Waterfront fase 3 
 

 

2.1.  Stadswerven en de Kades (beeldkwaliteitplan Waterfront Zuid 2013) 
 

In het Masterplan Waterfront (uit 2003) was ook voor het gebied van fase 3 al een gedetailleerd 

stedenbouwkundig ontwerp opgenomen. In verband met de sterk gewijzigde marktomstandigheden 

heeft in 2011 een 'herijking' van het stedenbouwkundig plan plaatsgevonden. Het stedenbouwkundig 

ontwerp voor fase 3 is daarbij aanmerkelijk gewijzigd. In het aangepaste ontwerp is de relatie tussen 

de woningen en het water versterkt, met name in het gebiedsdeel Stadswerven. Bij de herziening van 

de grondexploitatie is vervolgens met die gewijzigde stedenbouwkundige opzet rekening gehouden.  

In 2011 is voor het gebied fase 3 een uitwerking van het bestemmingsplan Waterstad vastgesteld.  

Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de gewijzigde stedenbouwkundige opzet. Deze vooralsnog 

vigerende stedenbouwkundige opzet (vanuit 2011) is globaal weergegeven in onderstaande 

afbeelding. 

impressie van de beoogde invulling van fase 3 

 

Stadswerven 

Het gebied de Stadswerven heeft een 

compacte stedelijke opzet die wordt 

doorsneden door smalle grachten. Hierdoor 

ontstaat een attractief, waterrijk woonmilieu 

met een rijke schakering van verschillende 

grachtenpanden aan het water. Het gebied 

de Stadswerven is in sfeer te vergelijken met 

de historische binnenstad van Harderwijk. 

Het parkeren vindt overwegend plaats op de 

binnenterreinen binnen de bouwblokken. Bezoekers van dit plandeel kunnen in de gebouwde 

parkeervoorzieningen van het centrum en (beperkt) op straat parkeren. Net als de Lelyhaven wordt ook de 

bestaande Vissershaven versmald. Deze behoudt een overwegend recreatieve functie. 
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De Kades 

Het plandeel de Kades is een waterrijk stedelijk woongebied met verschillende insteekhavens dwars 

op de versmalde Lelyhaven. Het gebied zal voor een groot gedeelte bestaan uit grondgebonden 

woningen. De meeste eengezinswoningen in dit plandeel hebben een tuin die grenst aan een van de 

insteekhavens. Daarnaast is er ook voorzien in de bouw van appartementen. De bebouwingswand 

langs de N302 vervult een geluidafschermende functie en zal daarom een aaneengesloten wand 

vormen. In het gebied de Kades zijn naast woningen ook andere functies geprojecteerd. Uitgegaan 

wordt van commerciële functies (zoals een apotheek, een sportschool en/of detailhandel) op de 

begane grond langs de Burgemeester de Meesterstraat. In de aaneengesloten bebouwingswand 

langs de N302 is ruimte voor de vestiging van kantoren.  

 

 
 

 

2.2.  programma fase 3 
 

Programma  Grex 2015   

Woningen  702   

  53% appartementen   

Commercieel  5481 m² bvo   

Kantoren  3692 m² bvo   

Aanlegplaatsen  75 stuks   

     

Segmenten Stadswerven Kades Totaal % 

 grondgebonden appartementen grondgebonden appartementen   

Huur k2/k3 - - - - - - 

K1 - - - - - - 

K2 37 18 - 66 121 17% 

K3 43 11 97 49 200 28% 

K4 110 68 43 113 334 48% 

K5 - - - 47 47 7% 

Totaal 190 97 140 275 702 100% 
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2.3.  molenbiotoop 
 

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.  
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3. Stedenbouwkundige herijking fase 3  
 
3 .1. Analyse huidige opzet 
 

Onderstaand is de huidige stedenbouwkundige opzet voor fase 3 weergegeven. In deze paragraaf zal 

worden toegelicht op welke punten het stedenbouwkundig plan aangepast zal gaan worden.  

 

 

Uitsnede plangebied fase 3 

 
Bebouwingswand langs de Burgemeester de Meesterstraat 

Langs de Burgemeester de Meesterstraat is een bebouwingswand gepland met (commerciële) 

voorzieningen op de begane grond en woningen op de verdieping. Deze voorzieningen zijn door de 

aanwezigheid van een doorgaande fietsverbinding niet direct bereikbaar vanaf de Burgemeester de 

Meesterstraat. Aan de Waterfrontzijde zal ruimte zijn voor parkeerplaatsen ten behoeve van deze 
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functies. Op deze manier wordt er een plint ontwikkeld die twee voorzijden zal krijgen. Dit zal in de 

praktijk een lastige opgave worden om dit architectonisch goed op te lossen. Daarnaast zal, door de 

keuze om alle voorzieningen op deze plek te plaatsen, in het overige deel van de Stadswerven en de 

Kades uitsluitend woningbouw ontwikkeld worden. Dit komt de levendigheid in het gebied niet ten 

goede. Ook is gekozen om in verband met het verkeerslawaai komend vanaf de Burgemeester de 

Meesterstraat, de bebouwingswand aaneengesloten uit te voeren. Hierdoor wordt wel het gehele 

Waterfont ‘afgesloten’ van de rest van de stad.  

 

Grachten Stadswerven 

In het plan zijn in het gebied de Stadswerven een tweetal grachten geprojecteerd. Deze grachten 

hebben een breedte van 6 meter. Doordat het waterpeil circa 1.60 m onder het maaiveld ligt, is 

bedacht deze grachten ‘kunstmatig’ verhoogd aan te leggen. Hierdoor is er geen verbinding met de 

Vissershaven en de Lelyhaven mogelijk en zal het water niet functioneel gebruikt kunnen worden.  

 

Stedenbouwkundige opzet Stadswerven 

Door de gekozen opzet met een tweetal grachten ontstaat een stedenbouwkundige structuur met 

grote aaneengesloten wanden en bouwblokken. Dit is niet passend bij de gewenste kleinschaligheid 

zoals aanwezig in de historische binnenstad. Daarnaast is de overgang naar fase 2 niet optimaal. Het 

blok waarin de parkeergarage is opgenomen zal een sterk afwijkende hoogte krijgen, terwijl in de 

stedenbouwkundige structuur weinig ruimte is om dit op een goede wijze vorm te geven. Ook voegt 

het openbaar groen op de overgang van fase 2 naar fase 3 op die plaats weinig toe.  

 

Stedenbouwkundige opzet de Kades 

In dit plandeel is gekozen voor een drietal insteekhavens. Door de ligging van deze havens zal de 

helft van de aan deze havens te ontwikkelen woningen een tuin op het noorden krijgen. Ook zijn de 

insteekhavens doodlopend, waardoor de kans bestaat dat deze havens weinig ‘levendig’ zullen zijn. 

De op de overgang tussen fase 2 en fase 3 geprojecteerde waterpartij met een ronde vorm is niet 

passend in de bedachte stedelijke structuur met industriële uitstraling. Langs de N302 is een 

aaneengesloten bebouwingswand met woningen/kantoren gepland. Deze bebouwing grenst echter 

aan twee zijden aan drukke verkeerswegen, de N302 en de ontsluitingsweg voor de Kades en een 

deel van fase 2 van het Waterfront.  

 

3 .2. Stedenbouwkundige visie  
 

De plandelen Stadswerven en de Kades dienen levendige en multifunctionele buurten te worden. Ze 

maken duidelijk onderdeel uit van het complete Waterfront, maar vormen ook een logisch verlengstuk 

van de historische binnenstad. Om een goede stedenbouwkundige aansluiting met de Zeebuurt te 

krijgen is het niet wenselijk langs de Burgemeester de Meesterstraat een compleet gesloten 

bebouwingswand te ontwikkelen. De bebouwing langs N302 dient een uitgesproken en hoogwaardige 

uitstraling te krijgen om zo het visitekaartje van de stad Harderwijk te worden. Ook dient de verbinding 

met het water in het gehele plan duidelijk voelbaar te zijn.  

 

Voorzieningen 

In het gebied zullen overwegend woningen komen. Toch is het wenselijk geen monofunctionele buurt 

te maken. In het gebied zal plaats zijn voor diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld (para)medische 

voorzieningen, kleinschalige ambachtelijke bedrijven en incidenteel horeca (lunchroom). Het gebied 

moet aantrekkelijk worden voor de toekomstige bewoner, maar ook voor alle Harderwijkers en zelfs 

voor toeristen. Hiertoe dient de openbare ruimte van een hoogwaardige kwaliteit te zijn. Langs de 

Vissershaven en Lelyhaven dienen brede openbare kades ontwikkeld waarlangs geflaneerd kan 

worden. Daarnaast is er ook ruimte om incidenteel in deze havens functies toe te voegen, zoals 

bijvoorbeeld lichte horeca (restaurant) of een bed & breakfast. Het is wenselijk de hierboven 
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genoemde functies op enkele plaatsen te concentreren, bijvoorbeeld rondom de molen, langs de 

Lelyhaven en centraal in het gebied ‘Stadswerven’.  

 

Doorvaarbaarheid 

De gewenste levendigheid en de toeristische aantrekkelijkheid van het gebied kan versterkt worden 

door de doorvaarbaarheid te vergroten. Gedacht kan worden aan een doorvaarbare verbinding tussen 

de Vissershaven en de Lelyhaven. 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.  

 

Stadswerven 

Stadswerven sluit qua sfeer en stedenbouwkundige opzet het meest aan bij de binnenstad. Het 

uitgangspunt blijft een gebied met gesloten bouwblokken, waarbinnen het parkeren wordt opgelost. 

Ook zijn de kades in dit gebied openbaar, de woningen zijn met hun voorzijde op het water gericht. 

Wel is het wenselijk om meer diversiteit in het stedenbouwkundig ontwerp aan te brengen. Door het 

toevoegen van een centraal gelegen noord – zuid verbinding in het gebied ontstaat een 

stratenpatroon dat meer aansluit bij het gewenste beeld van de kleinschaligheid van de binnenstad. 

Deze nieuwe verbinding kan autovrij worden uitgevoerd, zodat er hier een prettig verblijfsgebied 

ontstaat. Ook zorgt deze nieuwe verbinding voor een meer open beeld langs de Burgemeester de 

Meesterstraat. Centraal in het gebied kan een pleinvormige ruimte worden ontwikkeld waar plaats is 

voor enkele voorzieningen. De overige voorzieningen in dit plandeel zullen geconcentreerd worden 

rondom de molen en langs de Lelyhaven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kades 

De Kades krijgen meer een industrieel en grootstedelijk karakter. De maat en schaal van de 

gebouwen en bouwblokken is hier groter dan in het gebied ‘Stadswerven’. Het is wenselijk ook in dit 

gebied te onderzoeken of de doorvaarbaarheid kan worden vergroot, door bijvoorbeeld 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. Er kan onderzocht worden of ook dit gebouw deels aan het water 

kan komen te liggen. Verder is het denkbaar op deze plek een iconisch gebouw te ontwikkelen dat het 

visitekaartje van het Waterfront en Harderwijk wordt.  
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4 Uitgangspunten Waterfront fase 3 

 

4.1. Doelgroepen 
 

Voor de ontwikkeling van fase 3 van het Waterfront is gekeken welke doelgroepen een plek kunnen 

krijgen in het gebied. Waterfront is te zien als een toevoeging op de binnenstad. Het appelleert aan 

een publiek dat zich aangetrokken voelt tot een wat meer stedelijk woonmilieu. Dat kunnen starters 

zijn, maar ook gezinnen met kinderen en ouderen. De levendigheid van de wijk kan worden 

gestimuleerd door een gemêleerd woonpubliek en menging van wonen en voorzieningen.  

 In het onderstaande overzicht is aangegeven op welke doelgroepen wij ons richten en welk 

woningtype hiervoor geschikt zou kunnen zijn. De doelgroep ‘starters’ behoeft nog een nadere 

toelichting. Deze doelgroep heeft over het algemeen weinig te besteden en komt in aanmerking voor 

een goedkope woning. In het voorgenomen woningbouwprogramma (en de daarop gebaseerde 

GREX) is hier geen plaats voor. Toch kan deze doelgroep een bijdrage leveren aan de levendigheid 

en ‘reuring’ in het gebied. Dit onderwerp vergt nog nadere studie. 

 

Doelgroep Mogelijk woningtype 

Gezinnen met jonge kinderen Grondgebonden woning (2 lagen plus kap) 

Gezinnen met oudere kinderen Grondgebonden woning extra (3 lagen plus kap) met 

voorzieningen voor werken aan huis 

(vitale) Senioren Ruim appartement  

Begane grond woning met kleine tuin (bijv begane 

grond van maisonnette woning) 

> mogelijk uit te voeren in hofje (mantelzorg)  

Alleenstaanden Maisonnette woning 

Starters Studio / groepswoning (inclusief voorzieningen)  

 

Het is nadrukkelijk de bedoeling al deze doelgroepen door het gebied te ‘mixen’. Ook is bij de 

ontwikkeling van fase 3 collectief particulier opdrachtgeversschap (CPO) mogelijk. Een groep 

particulieren zou op basis van een gemeenschappelijk thema (bijvoorbeeld mantelzorg of 

duurzaamheid) delen van het gebied zelf kunnen ontwikkelen.  

 

4.2. Voorzieningen 
 

Het is wenselijk van fase 3 geen ‘monofunctionele’ wijk te maken, maar ook ruimte te bieden aan 

(commerciële) voorzieningen, waarbij de voorzieningen passend zijn bij de detailhandelsvisie en niet 

concurrerend met de binnenstad moeten zijn. Onderstaand is een overzicht opgenomen aan welke 

functies gedacht kan worden. 

 Huisarts / tandarts > medisch centrum; 

 Kinderdagverblijf; 

 Kantoor aan huis; 

 Kantoren; 

 Incidenteel horeca (lunchroom); 

 Ambachtelijke bedrijfjes; 

 Bed & breakfast; 

 Watersport gerelateerde bedrijfjes (sloepverhuur). 

 

Voorzieningen in havenbekkens 

 Incidenteel. 
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Het is niet wenselijk alle functies op één plek te concentreren. Aantrekkelijker is om in het gebied op 

enkele plaatsen een kleine concentratie van enkele functies te creëren. De meest geëigende plaatsen 

voor deze functies zijn in de plint met bebouwing langs de zuidzijde van de Lelyhaven, centraal aan 

een plein in het gebied Stadswerven en in de plint van bebouwing in het gebied ‘de Molen’. Het is niet 

gewenst de plaatsing van deze functies dwingend te ‘sturen’. In het bestemmingsplan zou voor deze 

plekken de mogelijkheid tot vestiging van deze functies geboden kunnen worden. De gebouwen 

kunnen worden gebouwd met een flexibele begane grond indeling met een grote verdiepingshoogte. 

De markt kan dan zelf bepalen of in deze gebouwen op de begane grond voorzieningen gerealiseerd 

worden, of dat deze ruimte toegevoegd wordt aan de bovenliggende woning.  

 

Zorg 

Uit gesprekken met enkele zorgaanbieders is gebleken dat er in de stad Harderwijk nog behoefte is 

aan nieuwe plekken voor diverse vormen van ‘begeleid wonen’. Volgens de huidige visie wordt deze 

zorg individueel in plaats van collectief aangeboden. Deze woonvorm kan een plaats krijgen tussen en 

in de vorm van reguliere woningen. Wel zal er in de nabijheid een zorgpunt in combinatie met een 

vorm van dagactiviteit dienen te komen. In principe is het denkbaar in fase 3 van het Waterfront de 

ontwikkeling van deze vorm van zorg mogelijk te maken.   
 

4.3. Verkeersaspecten 
 

Analyse verkeersstromen 

Er is geanalyseerd hoe de verschillende verkeersstromen in fase 3 lopen. Hierbij is voor zowel het 

autoverkeer en het langzaamverkeer inzichtelijk gemaakt waar de herkomst en de bestemmingen 

liggen. In de bijlage ‘verkeersaspecten Waterfront fase 3’ vindt u meer achtergrondinformatie over dit 

onderwerp. Onderstaand is kort de conclusie samengevat. Dit vorm input voor het opstellen van het 

stedenbouwkundig plan.  

 

Conclusie analyse verkeersstromen 

 Geen autoverkeerverbinding tussen Stadswerven en de Kades. De Stadswerven wordt 

ontsloten via de Burgemeester de Meesterstraat. De Kades worden ontsloten via de N302; 

 Creëren van goede langzaamverkeersverbindingen binnen het gehele Waterfront; 

 Ontsluiting van fase 2 van het Waterfront loopt via plandeel ‘de Kades’. Hier dient in de 

uitwerking van fase 3 goed rekening gehouden te worden; 

 Opnemen van doorgaande fietsroute langs Zuiderzeekust door het plangebied; 

 Creëren van langzaamverkeersverbinding in zuidoost hoek van het plangebied (verbinding 

met basisschool ’t Kompas). 

 

Afwaarderen Burgemeester de Meesterstraat 

Eveneens is bekeken in hoeverre het mogelijk is de Burgemeester de Meesterstraat minder 

overheersend te maken qua drukte en de hierbij optredende geluidsoverlast. Hiertoe zijn een tweetal 

mogelijkheden onderzocht, het afwaarderingen naar een 30 km/u regime en het ‘knippen’ van de 

straat. Onderstaand worden kort de conclusies uit dit onderzoek vermeld. Meer informatie kunt u 

vinden in de bijlage ‘verkeersaspecten Waterfront fase 3’.  

 

Conclusie afwaarderen naar 30 km/u 

 Gezien de aanwezige verkeersintensiteiten en de aanwezigheid van diverse OV lijnen is het 

verkeerskundig niet aan te raden deze straat een 30 km-u regime te geven. 

 

Conclusie knip maken in Burgemeester de Meesterstraat 

 De mogelijkheid om de Burgemeester de Meesterstraat fysiek te ‘knippen’ voor doorgaand 

autoverkeer ter plekke van de Havendijk is onderzocht. Hieruit is gebleken dat weliswaar de 

situatie op de Burgemeester de Meesterstraat verbetert, maar dat er een enorme 



 

Nota van Uitgangspunten Waterfront Fase 3 - versie 29 november 2016                                                          pagina  12 

verkeersdruk ontstaat op de Verkeersweg en op de Selhorstweg. Het is verkeerskundig 

evenmin aan te raden deze maatregel toe te passen in de Burgemeester de Meesterstraat. 

 
Aanbeveling 

Om toch te zorgen dat de geluidsbelasting op de gevels van de 

woning aan de Burgemeester de Meesterstraat in fase 3 van het 

Waterfront te reduceren is het denkbaar een laag (begroeid) 

geluidsscherm te plaatsen aan de Waterfrontzijde, direct langs de 

rijbaan. Om het effect hiervan inzichtelijk te maken is nader akoestisch 

onderzoek benodigd. Hiernaast is een afbeelding weergegeven van 

een dergelijk geluidsscherm. 

 

Parkeernormen 

De ontwikkelingen in fase 3 van het Waterfront dienen te voldoen aan de vastgestelde 

parkeernormennota uit 2013 (zie bijlage). Voor fase 3 van het Waterfront is, afwijkend van deze 

parkeernormennota, voor appartementen een parkeernorm van 1,5 parkeerplaats per appartement 

vastgesteld (B&W-besluit van 12 maart 2013 GREX Waterfront, 1 januari 2013) 

 
4.4. Kades fase 3 
 

Voor het Waterfront is in principe een tweetal kade profielen 

mogelijk. In de bijgevoegde afbeelding is dit getoond. Het schuine 

profiel is veelvuldig in fase 2 uitgevoerd. Voor fase 3 zal meer 

gekozen worden voor een binnenstedelijke / industriële uitstraling. 

Het profiel met een rechte keerwand past hier bij. Een voordeel 

hiervan is dat er meer ‘verblijfsruimte’, die functioneel gebruikt kan 

worden, aanwezig is. Wel dient aandacht geschonken te worden aan 

de gebruiksmogelijkheden en de beleefbaarheid van het water bij dit 

profiel. Het water ligt namelijk circa 1.60 m lager ten opzichte van het 

maaiveld. Er zijn daarom dus wel steigers nodig om de kades 

toegankelijk te maken voor lage schepen. Hiervoor zijn diverse 

oplossingen te bedenken. Het beoogde gebruik van de havens heeft 

invloed op de te kiezen oplossing. Onderstaand is dit gebruik 

weergegeven. 

 

 

 

 

‘Losse Steiger’ 

Er kan een los in het water liggende steiger worden toegepast. Deze 

steiger kan gebruikt worden voor ‘vaste ligplaatsen’. De steiger kan 

afgesloten worden van de kade om meer privacy te bieden aan de 

ligplaatshouders. 

 

 

 

 

‘Vaste steiger’ 

Er kan ook een steiger worden toegepast die tegen de kade aan ligt 

en openbaar toegankelijk is. Deze steiger is erg functioneel in het 

passantendeel van de haven. 
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4.5. Gebruik havens  

 

 

 Gemengd gebruik 

1 - vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen (reservering voor de toekomst);  

- potentiële vaste ligplaatsen historische schepen (conform beleid historisch);  

- potentiële vaste/winter ligplaats (zeilende) charterschepen. 

 Primair gebruik Secundair of toekomstig gebruik 

2 - recreatievaartuigen zomer passanten 

ligplaatsen 

- vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen 

(reservering voor de toekomst) 

3 - recreatievaartuigen zomer passanten 

ligplaatsen 

- vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen 

(reservering voor de toekomst),  

- potentiële vaste ligplaatsen historische 

schepen (conform beleid historisch) 

4 - vaste ligplaatsen voor recreatievaartuigen - recreatievaartuigen zomer passanten 

ligplaatsen 

5 - recreatievaartuigen zomer passanten 

ligplaatsen 

- potentiële vaste/winter ligplaats (zeilende) 

charterschepen 

6 - recreatievaartuigen woning gerelateerd - recreatievaartuigen zomer passanten 

ligplaatsen 

7 - overloop zomer passanten 

passagiersschepen 

- potentiële vaste (jaar)ligplaatsen 

charterschepen 

8 - recreatievaartuigen zomer passanten 

ligplaatsen 

- (recreatie)vaartuigen vaarschool en 

bootverhuur 
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9 - potentiële vaste ligplaatsen historische 

schepen (conform beleid niet historisch) 

- passagiersschepen winter ligplaatsen 

4.6. Milieu aspecten 
 

Aanbeveling en advies 

Bij de ontwikkeling van fase 3 dient goed rekening gehouden te worden met de milieuthema’s geluid, 

bodem, luchtkwaliteit, geur en externe veiligheid. In de bijlage ‘milieu aspecten Waterfront fase 3’ 

wordt hier uitgebreid op ingegaan. Onderstaan worden de aanbevelingen uit dit rapport beschreven 

voor de verschillende milieuthema’s, die additioneel zijn ten opzichte van wet, regelgeving en 

vastgesteld beleid van de gemeente Harderwijk. De aanbevelingen zijn niet uitputtend en kunnen 

gedurende het planproces geoptimaliseerd worden.  
 

Algemeen  

De milieukwaliteit in de directe omgeving van de N302 en de Burgemeester de Meesterstraat is voor 

zowel geluid als lucht, ten aanzien van de functie wonen, onvoldoende. Vanuit beide aspecten is het 

aan te bevelen om voldoende afstand (>50 meter) tussen de functies en de wegen aan te houden. 

Daarnaast verdient het de aanbeveling om extra aandacht te besteden aan het verbeteren van het 

binnen niveau voor gevoelige functies in de nabijheid van de wegen. 
  

Geluid  

Op basis van de onvoldoende milieugezondheidskwaliteit langs de N302 en de Burgemeester de 

Meesterstraat wordt geadviseerd om voldoende afstand te houden tussen de wegen en 

geluidgevoelige bestemmingen. Bij de uitwerking van de plannen wordt geadviseerd om extra 

aandacht te besteden aan het bereiken van een goed binnen niveau bij geluidgevoelige 

bestemmingen. Verder wordt geadviseerd om een stedenbouwkundig opzet te creëren waardoor er 

veel geluidsluwe gebieden worden gecreëerd. Geadviseerd wordt om in deze gebieden extra te 

investeren in compenserende maatregelen, zoals extra groen.  
 

Luchtkwaliteit  

Op basis van het milieubeleid is vastgelegd dat in een zone van 50 meter rondom  provinciale wegen 

geen nieuwe gevoelige bestemmingen (scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en 

verzorgingshuizen) worden geprojecteerd. Op advies van de GGD wordt voorgesteld om ook geen 

woningen in de 50 meter zone van de N302 en de Burgemeester de Meesterstraat te realiseren. Bij de 

uitwerking van de plannen wordt geadviseerd om extra aandacht te besteden aan het bereiken van 

een goed binnen niveau bij woonfuncties en gevoelige bestemmingen.  
 

Externe veiligheid  

Geadviseerd wordt om binnen 200 meter van de N302 geen bijzonder kwetsbare bestemmingen te 

plaatsen. Dit zijn grote groepen mensen die een verminderde zelfredzaamheid hebben. Hierbij dient 

gedacht te worden aan basisscholen, kinderopvang, ziekenhuizen en zorgtehuizen.  
 

Gezondheid  

Bij het opstellen van de kansen en belemmeringen kaarten is voor geluid en lucht een beperkte 

doorkijk gemaakt naar de milieugezondheidskwaliteit in het plangebied. Door de invulling van het 

plangebied zal de milieugezondheidskwaliteit in het plangebied ook veranderen. Het is dan ook aan te 

bevelen om de GGD vanaf de eerste ontwerpen te betrekken bij de planvorming. De GGD kan zo 

mede adviseren over de stedenbouwkundige opzet, maar ook voorstellen doen om te adviseren over 

het binnenmilieu bij milieu belaste locaties. 
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4.8. Duurzaamheid 
 

Inleidend  

De ambitie is om fase 3 van het Waterfront een duurzame wijk te maken. Adviesbureau DWA heeft 

gezamenlijk met de gemeente Harderwijk een ambitiedocument opgesteld. Deze is opgenomen in de 

bijlage. In deze paragraaf wordt kort op enkele onderdelen uit dit ambitiedocument ingegaan.  

 

Definitie 

Vaak wordt duurzaamheid alleen geassocieerd met energie maatregelen. Duurzaamheid is echter 

veel breder. Onderstaand staat de meest gangbare definitie van duurzaamheid omschreven (bron: 

UN, 1987) 

 

 

 

 

 

 

 

“Sustainability is a development that meets the needs of the present generation without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

 

Met meet the needs (in behoefte voorzien) wordt welvaart/welzijn bedoeld. Dus duurzaamheid 

betekent dat het welzijn van de toekomstige generaties tenminste gelijk moet zijn aan die van de 

huidige generaties. Welvaart of welzijn ontstaat als mensen in hun behoeften voorzien door het 

gebruik van onze vier kapitalen: natuurlijk, geproduceerd, sociaal, individu. Duurzame maatregelen 

zijn maatregelen die deze vier kapitalen verbeteren, onder voorwaarde dat de totale welvaart of 

welzijn stijgt.  

 

Natuurlijk kapitaal 

Natuurlijk kapitaal bestaat uit alle omgevingskwaliteiten die de natuur gecreëerd heeft, zoals schone 

lucht en water, energievoorraad en biodiversiteit. Voor de ontwikkeling van fase 3 zijn de 

onderstaande maatregelen beschouwd. 

 

Natuurlijk kapitaal 

 

Slimme maatregelen nemen tegen ‘hitte’ in de stad door smalle straten, veel water en groen 

 

Gebruik maken van duurzame grondstoffen 

 

Toepassen van duurzame energieoplossingen 

 

Opstellen van kavelpaspoort ten behoeve van waterreductie maatregelen  

 

Opstellen van kavelpaspoort ten behoeve van groene daken  

 

Extra waarde energiezuinige woningen onderzoeken. Afsprakenkader en duurzaamheidseisen aan 

ontwikkelaars meegeven 

 

Haalbaarheidsstudie naar restwarmte-oplossingen (RWZI, vergisting), gasloze wijk, zonne-eiland 

overloopterrein 
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Maatregelen tegen hittestress 

De toenemende verstedelijking, de verdichting en de verharding van het grondoppervlak 

hebben niet alleen gevolgen voor de wateropgave maar leiden in toenemende mate tot 

verhoging van de temperaturen en tot hittestress in de stad. Dit effect wordt versterkt door de 

klimaatverandering en de hierdoor veroorzaakte temperatuurstijging. Recente onderzoeken 

hebben voor de regio Haaglanden en Rotterdam uitgewezen dat het 

oppervlaktetemperatuurverschil tussen platteland en de sterk verstedelijkte gebieden tot 10°C 

kan oplopen op warme dagen. In de bijlage ‘aspecten hittestress Waterfront fase 3’ zijn enkele 

inrichtingsmaatregelen beschreven die hittestress in fase 3 van het Waterfront kunnen 

voorkomen.  

 

Gasloze wijk 

Uit het door adviesbureau DWA uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar een gasloze wijk is 

gebleken dat de realisatie van een gasloze wijk dus technisch, financieel en organisatorisch 

goed mogelijk is. Door in aanvulling hierop een zonnepark te realiseren op het overloopterrein 

is het zelfs mogelijk een energie neutrale wijk te realiseren. Geconcludeerd kan worden dat 

daarmee de ambitie om alle benodigde energie in de wijk op te wekken uit hernieuwbare 

energiebronnen haalbaar is door onder meer geen gasinfrastructuur aan te leggen. 

Geadviseerd wordt om geen gasinfrastructuur in de wijk aan te leggen en te kiezen voor een 

all-electric energieconcept. Toepassing van individuele luchtwarmtepompen heeft overall 

gezien daarbij de voorkeur. Het volledige haalbaarheidsonderzoek is opgenomen in de 

bijlagen.  

 

Duurzame waterconcepten 

Geïnspireerd door de routekaart afvalwaterketen 2030 zijn enkele duurzaamheidsmaatregelen 

in de waterketen afgewogen voor Waterfront fase 3. In de bijlage ‘duurzame waterconcepten 

Waterfront fase 3’ wordt nader op dit onderwerp ingegaan.  

 
Geproduceerd kapitaal 

Geproduceerd kapitaal is alle fysieke zaken die de mens heeft geproduceerd, zoals de infrastructuur, 

woningvoorraad en fabrieken. Voor de ontwikkeling van fase 3 zijn de onderstaande maatregelen 

beschouwd. In de verdere planuitwerking zal moeten blijken in hoeverre deze maatregelen ook 

haalbaar zijn.  

 

Geproduceerd kapitaal 

 

Wijk bouwen voor lange tijd > flexibel aanpasbaar  

 

Vraaggericht bouwen > variatie in woning- of gebouwtype 

 

Optimale bereikbaarheid > stimuleren gebruik fiets en OV 

 

Kennis en ICT > Smart City 

 

Meervoudig ruimtegebruik of ‘functiemenging’  

 

Optimale functionaliteit en ruimtelijke kwaliteit  

 

Beoogde grondexploitatie in relatie tot m² groenvoorziening  

 

Stedenbouwkundige inpassing functiemenging met greenspots/groen netwerk (Kleine Wildernis) 
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Autoluwe woonwijk door het aantrekkelijk maken van alternatieven  

 

Gebruik maken van Comfort parking in het overloopterrein (parkeervaksensoren voor handhaving, 

beschikbaarheid parkeerplekken) 

 

Realisatie van een overloopterrein buiten de wijk 

 

Door het realiseren van voldoende E-laadvoorzieningen in de wijk voor zowel elektrische auto’s als 

elektrische fietsen en boten wordt de wijk/het gebied aantrekkelijker gemaakt voor het gebruik van 

elektrisch vervoer 

 

Voorzieningen op het overloopterrein voor laden en ontladen van elektrische auto’s te combineren met 

zonnecentrale 

 

Pakketservices en bezorgen daarvan via pollers aan de rand van de wijk  

 

Realisatie van een goede en veilige infrastructuur voor fietsers; de auto is te gas t in de wijk 

 

Faciliteren van het gebruik van deelauto’s en fietsers  

 

 

Verkenning visie mobiliteit 

Gezamenlijk met adviesbureau Goudappel Coffeng is verkend hoe de ontwikkeling van de 

mobiliteit zou kunnen zijn tussen nu en 2030. Een verslag van dit gesprek is opgenomen als 

bijlage.  

 

Sociaal kapitaal 

Sociaal kapitaal gaat over de manier waarop de individuen of groepen mensen zich ten opzichte van 

elkaar verhouden, of te wel de interactie tussen mensen. Voor de ontwikkeling van fase 3 zijn de 

onderstaande maatregelen beschouwd. In de verdere planuitwerking zal moeten blijken in hoeverre 

deze maatregelen ook haalbaar zijn.  

 

Sociaal kapitaal 

 

Faciliteren buurtinitiatieven > openbare ruimte 

 

Creëren van vertrouwen in de buurt (veiligheid)  

 

Stimuleren van buurtparticipatie 

 

Flexibiliteit in regelgeving 
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Individueel kapitaal 

Individueel kapitaal beschrijft de capaciteiten van individuen, zoals opleidingsniveau, leefstijl en 

zelfredzaamheid. Voor de ontwikkeling van fase 3 zijn de onderstaande maatregelen beschouwd. In 

de verdere planuitwerking zal moeten blijken in hoeverre deze maatregelen ook haalbaar zijn.  

 

Individueel kapitaal 

 

Faciliteren van thuiswerken in plattegronden 

 

Zelfredzaamheid: 

• Faciliteren van mantelzorg > levensloop bestendig 

• Richten op specifieke doelgroepen en leefstijlen (groepswoningen)  

• Voorzieningen in de nabijheid 
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5 Ontwikkeling en planning 
 

5.1. Wijze van ontwikkelen 
Voor de ontwikkeling van fase 3 zal samenwerking worden gezocht met ontwikkelende partijen. De 

verwachting is dat fase 3 niet door één ontwikkelende partij zal worden ontwikkeld, maar dat het 

gebied in kleine delen, misschien zelfs per bouwblok, door verschillende partijen zal worden 

ontwikkeld. Er zijn diverse wijzen waarop gebiedsontwikkelingen tegenwoordig worden opgepakt. 

Onderstaan is kort een tweetal principes beschreven.  

 

Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’  

> de ontwikkeling van De Nieuwe Stad gebeurt geleidelijk 

          > er is geen vastomlijnd eindbeeld 

          > inzet van pilots als onderdeel van de stapsgewijze ontwikkelstrategie 

          > op deze wijze krijgt het gebied langzaam vorm 

           

> opstellen van ambitiedocument 

          > vormt het kader waarbinnen het gebied zich geleidelijk kan ontwikkelen 

 

Gebiedsontwikkeling volgens concept van de ‘De Spontane Stad’  

De Spontane stad is een marktplaats waar vraag en aanbod vorm geven aan het stedelijk karakter 

> ontwikkeling op verschillende snelheden en langs verschillende wegen 

 > vele regisseurs en vele toekomstverwachtingen 

 > nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers 

 > nooit eindigend veranderings-, groei-, en aanpassingsproces 

> doorbreken van trend waarin de productie van de stad steeds grootschaliger wordt 

georganiseerd met steeds grotere partijen 

 

Vier principes 

 > zoom in, verkleinen van de schaal 

 > organiseer flexibiliteit 

 > creëer collectieve waarden 

 > werk gebruikersgericht 

 

Uitvoering 

Het voornemen is om voor het gebied van fase 3 gebieden aan te wijzen met een verschillend 

‘duurzaamheidslabel’. De uitgangspunten uit deze nota vormen de minimale basis. Er kan worden 

vervolgens onder andere worden gevarieerd in: 

 autoluw > meer groen in openbare ruimte > parkeren elders; 

 aanbieden flexibele plattegronden > multifunctioneel / mantelzorg; 

 extra bouwkundige maatregelen qua duurzaamheid;  

 

De definitieve marktstrategie wordt de komende periode op basis van deze nota van uitgangspunten 

uitgewerkt.  

 

5.2. Planning 
Volgens de huidige planning zal in 2019 begonnen worden met de bouw van de eerste woningen in 

fase 3 van het Waterfront. Dat houdt in dat in 2017 deze nota van uitgangspunten vertaald dient te zijn 

in een stedenbouwkundig plan en diverse programma van eisen. Ook zullen in 2017 gesprekken met 

ontwikkelende partijen gevoerd moeten worden. Vervolgens zal 2018 gebruikt worden voor het 

doorlopen van de planologische procedures en het nader uitwerken van de plannen.  


