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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
14 juni 2016  
 

Op dinsdag 14 juni heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront plaatsgevonden met een 

hoofdthema: presentatie van het Definitieve Ontwerp Boulevardgebied. Daarnaast is een update 

gegeven van de laatste stand van zaken. De bijeenkomst vond plaats in het stadhuis aan de Havendam 

56 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: 

 Henk Schipper, namens Bewoners Zeebuurt 

 Ton Smink, namens Ondernemers Comité 

 Gerdien Morren, namens Gilde van Harderwijker Stadsgidsen 

 Niek de Jong, namens Behartigen oudheidkundig belang 

 Helen Meijer, namens Bewonerscollectief Havendam 

 Ben Roeterd, namens Vereniging Natuurmonumenten 

 

b. Agenda 

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

Definitief Ontwerp Boulevardgebied en een korte update van de stand van zaken in het Waterfront.  

 

c. Verslag vorige vergadering 

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

verslag van de vergadering d.d. 16 februari 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

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

 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Evers van Lodewijk Baljon landschapsarchitecten om een 

presentatie te geven over het Definitieve Ontwerp (DO) voor het Boulevardgebied. De heer Evers 

geeft aan dat hij in februari het Voorlopig Ontwerp heeft gepresenteerd en stelt voor dat hij alleen de 

wijzigingen toelicht. Het gaat hierbij om de locatie van de urilift (toiletvoorziening), de locatie van 

ondergrondse afvalcontainers, aansluiting van de Boulevard op de Stille Wei, de overgang van de 

Boulevard naar de Bruggestraat, de afscheiding en aanduiding van parkeerplaatsen, het toevoegen van 

nietjes bij de fietsenstalling, het combineren van brug- en verkeersfunctionaliteiten en de groenstroken 

bij de Vischpoort. Na de toelichting vraagt de heer Evers de aanwezigen te reageren op de presentatie.  

 

 De heer Motshagen vindt het DO in de basis goed. Hij heeft een vraag over de inrichting van 

de overgang van de Hoogstraat naar de Boulevard en het gebruik van deze locatie.  

 De heer van der Horst, collega van de heer Evers, geeft aan dat de betonmaterialen worden 

vervangen door gebakken klinkers, zodat de Hoogstraat, net als de Bruggestraat, mooi aansluit 

op de Boulevard. De poller wordt iets verplaatst.  

 De heer van Schoten geeft aan dat de bereikbaarheid van de Hoogstraat op de agenda staat van 

de Klankbordgroep Parkeren, waarbij gekeken wordt na de totale verkeercirculatie in de stad. 

Ook wordt gekeken naar een laad- en losregime.   

 De heer de Vries beaamt dit. Hij geeft aan dat vanuit verschillende invalshoeken, dus ook 

vanuit het bewonersperspectief, naar verkeerscirculatie in de stad wordt gekeken.  
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 De heer Motshagen wil graag weten wat de looproute is van de binnenstad naar de 

parkeergarage op het Dolfinariumeiland. Waar zit de in- en uitgang? 

De heer ter Horst zegt dat de voetgangersingang/uitgang nog niet bekend is.  

 Mevrouw Slokker vindt het belangrijk dat er een in/uitgang komt ter hoogte van de brug bij de 

Vischpoort en geeft de voorkeur aan een entree aan de waterkantzijde.   

 De heer van Schoten geeft aan dat er meerdere in/uitgangen voor voetgangers komen. 

 

 De heer Posthumus is zeer ontstemd over de locaties voor de urilift en ondergrondse 

afvalcontainers, recht voor zijn terras.  

 De heer Evers geeft aan dat de urilift in het Voorlopig Ontwerp in het gebied stond waar 

fietsen geparkeerd worden. Dat kan problemen opleveren wanneer de urilift geactiveerd wordt 

en er fietsen op staan. Wat betreft de containers, de locatie is onder ander bepaald door de 

maximale loopafstand voor gebruikers.   

 De heer de Vries begrijpt het standpunt van de heer Posthumus. Daarnaast is hij van mening 

dat voor de Vischpoort geen containers horen te staan. Plus er ligt altijd troep naast. 

Verplaatsen richting de stadmuur vindt hij geen optie, omdat dit overlast geeft aan bewoners. 

Hij stelt voor de containers te verplaatsen naar de andere zijde van de weg.  

 De heer Motshagen is het daar niet mee eens en geeft aan dat men zou kunnen overwegen de 

containers verder naar links te verplaatsen.  

 De heer Kok geeft aan dat de sensoren vaak niet werken en dat men het vuil er maar naast zet. 

Hij is voorstander om de containers meer naar links te verplaatsen.  

 De heer Posthumes vindt dat er nog eens goed gekeken moet worden naar de locaties van de 

afvalcontainers en de urilift. Hij is bereid om hierover mee te denken. Hij vraagt zich ook af of 

het noodzakelijk is om een urilift in het gebied te plaatsen.  

 De heer de Vries is van mening dat de container voor het terras van Monopole kan 

verschuiven naar de locatie van de fietsenstalling.  

 Mevrouw Slokker is benieuwd of de urilift veel wordt gebruikt en op welke momenten. 

 De heer Posthumus geeft aan dat de urilift weinig wordt gebruikt. Plus blijft de urilift op 

zondags bovengronds staan. 

 De heer Nagtegaal vindt dat een organisatorisch probleem waar rekening mee moet worden 

gehouden.  

 De heer Kok vraagt zich ook af of de urilift in de nieuwe situatie wel moet komen,  

 De voorzitter geeft aan dat men ook te maken heeft met een juridisch aspect in verband met de 

handhaving op wildplassen. Dat zegt overigens niet dat er elders een toiletvoorziening kan 

worden gerealiseerd. 

 De heer Kok vraagt zich af waarom de urilift niet op de Stille Wei worden geplaatst.  

 De heer de Vries antwoordt dat dit onlogisch is als men kijkt naar de looprichting van 

uitgaanspubliek, waarvoor de urilift grotendeels bedoeld is. 

 Mevrouw Slokker vindt het gek dat de urilift op een smal stukje geprojecteerd staat, los van 

het feit dat zij vindt dat een dergelijke voorziening niet bij een terras past. Het staat in de 

looproute naar de Stille Wei.  

 De heer Petersen vindt de oude locatie bij de fietsenstallen ook meer geschikt dan de locatie 

voor het terras van Monopole, ondanks eventuele problemen met fietsen. Hij vraagt zich af of 

er dan geen hekje geplaatst kan worden. 

 De heer de Vries is benieuwd of de gebruikers van de afvalcontainers bezwaar hebben tegen 

een andere locatie in verband met de loopafstand. Hij merkt op de bewoners van de 

Vischmarkt veel verder moeten lopen.  

 De heer Brouwer geeft aan dat niemand een urilift of vuilcontainer voor de deur wil. Hij geeft 

aan dat hij bereid is om nogmaals te kijken naar de locatie van de afvalcontainers en de urilift. 

Het college van B&W heeft bij de vaststelling van het DO de mogelijkheid open gehouden om 

het ontwerp op details aan te passen. Daarom stelt de heer Brouwer dat op basis van de 

opmerkingen gekeken wordt naar mogelijke aanpassingen. Dit wordt uiterlijk vrijdag 

toegestuurd naar de leden van de Klankbordgroep. De heer Brouwer vraagt de 

klankbordgroepleden om hier spoedig op te reageren, zodat de gemeenteraad de aanvulling 
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vanuit de Klankbordgroep kan meenemen in haar besluitvorming. Daarmee wil hij de 

discussie over de urilift en afvalcontainers afsluiten en focussen op de andere wijzigingen. 

 

 De heer de Vries heeft al eerder aangegeven dat hij het jammer vindt dat er zoveel 

verschillende materialen in de stad worden gebruikt.  

 De heer van Schoten geeft aan dat het materiaalgebruik besproken is met de supervisor. Het is 

een bewuste keuze om binnen het Waterfront andere materialen te gebruiken, dan in de 

binnenstad. Daarbij maakt hij de kanttekening dat de gebruikte materialen op de Boulevard 

doorgetrokken worden in de rest van het plangebied.  

 

 De heer de Vries vraagt waarom er allerlei blokken beton geplaatst zijn voor het stukje 

stadsmuur naast de Chinees.  

 De heer van Schoten antwoordt dat het gaat om tijdelijke afscheidingsblokken in verband met 

de verkeersveiligheid. De weg is al aangepast aan de nieuwe situatie, maar de verkeersstromen 

nog niet. Er wordt gekeken om de betonblokken te vervangen door bloembakken.  

 

 De heer Petersen vraagt of er bij de trappen naar het water ook rekening is gehouden met 

mindervaliden (rolstoelen).  

 De heer Evers geeft aan dat er geen helling wordt gemaakt, omdat het talud te stijl is.  

 De heer Petersen is ook benieuwd of de groene kade ook daadwerkelijk meteen groen is. 

Hiermee verwijst hij naar de kade van het Zuidereiland. 

 De heer Brouwer geeft aan dat dit een aandachtspunt is. 

  

 De heer Kok is benieuwd of er nog vaste ligplaatsen in de Stadshaven komen.  

 De heer Brouwer verwijst naar de Havenvisie. In verband met het verdwijnen van de 

jachthaven ‘Haven van Harderwijk’ waren in de concept-visie vaste ligplaatsen beoogd in een 

deel van de Stadshaven. Naar aanleiding van de inspraakreacties is besloten om de Stadshaven 

in het geheel aan te merken als passantenhaven.  

 

 De heer Nagtegaal geeft aan dat hij niet blij is met de lantaarnpaal, het bankje en de 

prullenbak voor de stadsmuur vlak bij zijn huis. Het is een potentiele hangplek.  

 

 Mevrouw Slokker maakt zich zorgen over het kleine strookje gras bij de Vischpoort in 

verband met onderhoud.  

 De heer Kok sluit zich hierbij aan. Hij heeft liever dat het kleine stukje bestraat wordt, want er 

wordt alleen maar rommel op gegooid of gebruikt als hondenpoepveldje.  

 De heer Brouwer geeft aan dat het groen bijdraagt aan de kwaliteit van het gebied. Hij vraagt 

of het beter zou zijn om het gras te vervangen door struiken. 

 De heer Kok vindt dat geen oplossing. Hij begrijpt dat groen bijdraagt aan de kwaliteit van een 

gebied, mits het netjes is en goed wordt onderhouden. Maar hij kan zich voorstellen als dat het 

argument is, men ook creatiever kan denken. Graaf de strook twee meter diep uit en laat de 

stadmuur beter zien.  

 De voorzitter geeft aan het onderhoud en beheer van een dergelijke oplossing heel duur is.  

 De heer de Vries vindt een groenstrook wel wenselijk. 

 De heer Petersen vraagt zich af of een heggetje ervoor zou helpen. 

 De heer Evers geeft aan dat men gekozen heeft voor gras, zodat men vrij zicht houdt op de 

stadsmuur. 

 De heer Nagtegaal vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar het onderhoudsniveau. Dat 

maakt of het een kwalitatieve toevoeging is of niet.  

 De heer de Vries is het daarmee eens. Hij verwijst naar de hoek van Monopole. Hij geeft aan 

dat in de hoek van de strekdam en de Stille Wei een slechte doorstroom van water is, 

waardoor wier zich in de hoek verzameld. Ook liggen er vaak dode vogels en stinkt het daar.  
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 De heer Posthumus vraagt of het mogelijk is om daar wat aan te doen. Bijvoorbeeld door de 

duiker onder de strekdam te vergroten 

 De heer van Schoten geeft aan dat het vergroten van de duiker vanuit een geohydrologisch 

perspectief niet mogelijk is. Dat zou betekenen dat er vaker onderhoud moet plaatsvinden. 

 De heer Posthumes stelt het op prijs stellen als de gemeente dat proactief deed, in plaats van 

reactief.  

 

 De heer Brouwer is benieuwd wat men vindt van het voorstel om een kunstwerk te maken in 

de bestrating voor de Vischpoort. Hij vraagt de aanwezigen ook of zij andere ideeën hebben. 

Hij geeft aan dat hij de stad wil vragen om mee te denken. 

 De heer Evers geeft aan dat zij nu hebben bedacht om de contouren van de Zuiderzee terug te 

laten komen op deze plek door het plaatsen van een metalen strip op de bestrating. 

 De heer de Vries vindt het ontwerp van Baljon nogal gedetailleerd en vraagt zich af of mensen 

kunnen herleiden wat het is. 

 Mevrouw Slokker vindt het een leuk idee om iets met het pleintje voor de Vischpoort te doen, 

maar benadrukt dat het geen struikelobject moet worden voor voetgangers. Zij refereert 

hiermee aan de binnenstad.  

 De heer Brouwer vindt dat een goed punt en zorgt dat er randvoorwaarden worden geschetst, 

voordat de stad gevraagd wordt om met ideeën te komen. 

 

3. 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 

Op het Zuidereiland zijn in totaal 62 woningen opgeleverd. Op 4 juni tijdens de Dag van de Bouw is 

het startsein gegeven voor de bouw van het appartementencomplex op het Zuidereiland. Met een 

ouderwetse heipaalstelling mochten de toekomstige bewoners symbolisch de eerste paal in de grond 

slaan. Alle 11 appartementen zijn verkocht. Na de zomervakantie start de bouw van de eerste 

woningen op de Watersportboulevard. Tijdens de Dag van de Bouw hebben ca. 1000 mensen het 

project Waterfront Harderwijk bezocht. Naast de woningbouw stonden ook de andere delen van het 

project in de schijnwerpers. De heer van Hunen geeft aan er wordt hard gewerkt aan het op de markt 

brengen van de vervolgfasen en de voorbereiding van de bijbehorende bouwstromen. Ook geeft hij aan 

dat de VOF Waterfront in gesprek is met een belegger over de verkoop van 115 woningen in de 

woongebieden Watersportboulevard en De Bakens.  

 

Voortgang bodemsanering 

Aannemer Boskalis heeft met behulp van de BeauDredge-machine op dit moment, vanaf de 

Burgemeester de Meesterstraat richting het Zuidereiland, ruim twee derde van het gebied gesaneerd. 

De heer Brouwer geeft aan dat er op dit moment veel zand vrijkomt bij de saneringswerkzaamheden 

op het oude industrieterrein Haven. Besloten is om het overtollige zand niet af te voeren, maar in een 

depot op de locatie van het toekomstige overloopterrein (aan het begin van de Pasteurdijk) op te slaan. 

Bij de aanleg van het overloopterrein in 2018 kan dit zand als basis worden gebruikt. Naar 

verwachting kunnen de grootschalige saneringswerkzaamheden in september worden afgerond.  

 

Voortgang werkzaamheden Boulevardgebied 

De heer Brouwer meldt dat na de bouwvak de damwanden langs een deel van de kade in de 

Vissershaven worden geplaatst. De Vissershaven blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden 

bereikbaar. De werkzaamheden duren tot medio oktober 2016. Na de intocht van Sinterklaas wordt 

gestart met de aanleg van de twee beweegbare bruggen, die de nieuwe Strandboulevard verbinden met 

het Dolfinariumterrein en het toekomstige gebied ‘Kop van de Stadswerven’. Tijdens de uitvoering 

van deze werkzaamheden wordt de Vissershaven afgesloten door middel van een tijdelijke dam. Vanaf 

1 april 2017 is de Vissershaven weer toegankelijk voor al het vaarverkeer. De werkzaamheden aan de 
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bruggen duren tot begin mei 2017. De heer Brouwer attendeert de aanwezigen ook op het nieuwe 

uitkijkpunt op de Boulevard, naast de entreeweg van het Dolfinarium. Een leuke plek om de 

werkzaamheden te volgen.  

 

De heer Brouwer geeft ook aan dat in oktober 2016 wordt gestart met het archeologisch onderzoek bij 

de Vischpoort. Daarna wordt gestart met de plaatsing van de damwanden voor de brughoofden tussen 

de Vischpoort en het Dolfinarium. Naar verwachting worden deze damwanden geplaatst in december 

2016 en januari 2017. Wanneer de overige kades in het Boulevardgebied komen, is nog onderwerp 

van gesprek. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verdere detaillering van de bouwplanning. 

 

 De heer Posthumus vraagt of men tijdig wil aangegeven als de parkeersituatie op de 

Boulevard wijzigt in verband met het informeren van zijn gasten. Mevrouw Slokker vindt dit 

ook een belangrijk aandachtspunt, ook voor de andere ondernemers in het gebied. 

 De heer van Schoten geeft aan dat de bouwplanning voor de zomer wordt vastgesteld. In de 

projectgroep is afgesproken om alle ondernemers aan de Boulevard individueel te informeren 

en eventuele knelpunten te bespreken. Daarnaast komt er na de zomervakantie een 

informatiebijeenkomst voor alle belanghebbenden.  

 

 Mevrouw Slokker vraagt wanneer het definitieve ontwerp van het Dolfinariumeiland wordt 

gemaakt.  

 De heer van Hunen geeft aan dat Synchroon nog volop in gesprek is met potentiele 

exploitanten en beleggers. De ambitie is om einde van het jaar meer helderheid te kunnen 

geven over het ontwerp van het Dolfinariumeiland.   

 

Fase 3: De Kades & De Stadswerven 

 De heer Kok is benieuwd wat precies de planning is voor de verdere uitwerking van fase 3. 

Hij vindt het belangrijk dat de ondernemers de kans krijgen hierin mee te denken.  

 De heer Brouwer geeft aan dat de planuitwerking in het najaar in de Klankbordgroep kan 

worden besproken. Belangrijk aandachtspunt daarbij de uitgangspunten duidelijk zijn en het 

vraagstuk goed gedefinieerd is.  

 

5. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

 

 De heer Nagtegaal vraagt aandacht voor de nieuwe bestrating op de Strekdam tijdens de 

uitvoering van werkzaamheden. De heer van Schoten geeft dit punt door aan de aannemer.  

 

 De heer Nagtegaal vraagt ook aandacht voor de sloopwerkzaamheden van de kiosken op de 

Boulevard. Hij begrijpt dat de sloopwerkzaamheden overlast gegeven, maar de buurtbewoners 

ervaren op dit moment erg veel geluids- en triloverlast. Met name dat laatste baart de 

buurtbewoners ook zorgen. De heer van Schoten geeft dit punt door aan de aannemer.  

 

 De heer Nagtegaal vraagt op welke manier mensen, die te water zijn geraakt in de haven, uit 

het water kunnen komen. Wordt er nagedacht over veiligheidsvoorzieningen? Ook dit punt 

neemt de heer van Schoten mee in het projectteamoverleg.    

 

 De heer Nagtegaal en de heer de Vries vragen bij de verdere verkeersuitwerking aandacht 

voor een laat- en losregime, zodat er straks op de nieuwe Boulevard niet continue 

vrachtwagens rijden. De heer Brouwer antwoordt dat er straks een tijdvenster komt.  

 

Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op dinsdag 27 september 2016. Niets meer aan de 

orde zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 21.30 uur.  


