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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 

21 februari 2017  

 

Op dinsdag 21 februari 2017 heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront plaatsgevonden 

met één thema: ontwikkeling Strandeiland en omgeving. Daarnaast is een update gegeven van de 

laatste stand van zaken. De bijeenkomst vond plaats bij Veluvia aan de Havendijk 1 te Harderwijk. 

 

Aanwezig: 

• De heer de Jong 

• De heer Motshagen 

• De heer Nagtegaal 

• Mevrouw Morren 

• De heer Kok 

• De heer de Vries 

• De heer Posthumus 

• De heer Petersen 

• De heer Smink  

• De heer Kouer 

• De heer Baljon  

• De heer Sijl 

• De heer van Schoten 

• De heer van Hunen 

• De heer Brouwer 

• De heer Asselbergs 

• Mevrouw Bekke 

• Wethouder Teeninga 

 

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 20.00 uur en heet de aanwezigen, in het bijzonder Waterfront-wethouder Teeninga, welkom. 

Ook kijkt de voorzitter tevreden terug op het eerste onderdeel van de avond: de prijsuitreiking van de 

ontwerpwedstrijd. Het winnend ontwerp is ‘Vis vanuit een net over de grond uitgestort‘ van David 

Pluister - van Til. In het ontwerp vormt de bestrating, in de vorm van vissen in een vissennet, een loper 

onder de Vischpoort door. De voorzitter is met name content met het feit dat het ontwerp ook 

daadwerkelijk kan worden uitgevoerd en vindt het een aanwinst voor het Boulevardgebied.  

 

b. Agenda 

De voorzitter meldt dat de agenda voor de vergadering uit twee onderdelen bestaat: de ontwikkeling 

van het Strandeiland (fase 2) en een korte update van de stand van zaken in het Waterfront.  

 

c. Verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering d.d. 14 juni 2016 wordt met de volgende opmerkingen vastgesteld:  

• Blz. 4: De heer Smink vraagt om verduidelijking qua gebruik van de 50 parkeerplekken in de 

winterperiode. De heer Brouwer antwoordt dat de Verkeerswet geen onderscheid maakt in 

gebruikers van deze parkeerplaatsen. Met andere woorden, motoren kunnen hier geparkeerd 

worden.  

• Blz. 6:  Voorzitter vraagt naar de stand van zaken wat betreft de sanering. In verslag staat dat 

de sanering eind 2016 is afgerond. Dit is nog niet het geval. De heer Brouwer geeft aan dat de 

sanering grotendeels klaar is, maar dat de Lelyhaven en een aantal kleine spots nog gesaneerd 

moet worden. 

• Rondvraag: Mevrouw Morren vraagt in hoeverre er openbare toiletten komen op de 

Boulevard. Een toiletvoorziening is onderdeel van de tweede fase van het Strandeiland. 

Daarnaast wordt gekeken naar sanitaire voorzieningen in combinatie met het nieuwe 

havenkantoor.   

 

2. Ontwikkeling Strandeiland fase 2 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Lodewijk Baljon, landschapsarchitect van LODEWIJK 

BALJON,  voor een toelichting over de mogelijke, definitieve inrichting van het Strandeiland (ook wel 

fase 2 genoemd). Aan de hand van een aantal impressies loopt hij langs de verschillende onderdelen 

van het Strandeiland. Daarbij staat hij stil bij de huidige inrichting, de ervaringen van de afgelopen 

jaren en de toekomstige inrichting van het Strandeiland.  
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• De heer Posthumus vraagt hoeveel hoger de heuvel op het Strandeiland wordt. De heer Baljon 

geeft aan dat de heuvel in principe bijna 2x zo hoog wordt, maar dat de heuvel qua vorm 

veranderd. De heuvel ligt nu langgerekt over het eiland. In de nieuwe situatie is de heuvel 

steiler en smaller, waardoor het hoogste punt kleiner is dan nu het geval is.  

• De heer Posthumus vraagt zich af in hoeverre de hoogte van de heuvel het zicht op het 

Wolderwijd vanaf de terrassen blokkeert. De heer Baljon geeft aan dat zij de heuvel zodanig 

hebben gepositioneerd dat men vanaf de Boulevard niet tegen de achterzijde van de 

horecavoorziening aankijkt.    

• Mevrouw Morren vindt dit het verkeerde uitgangspunt. Zij is van mening dat de hoogte van de 

heuvel minimaal moet zijn en dat men kijkt naar de kwaliteit van de bebouwing op het 

Strandeiland in plaats van het ‘’te verstoppen’.  

• De Heer Smink geeft aan dat in zijn beleving de bebouwing op het Strandeiland ook nooit zo 

hoog zou worden. 

• De heer van Schoten geeft aan binnen het bestemmingsplan de hoogten van de bebouwing zijn 

vastgesteld. De huidige bebouwing past hierbinnen. Daarnaast is bij het ontwerp van fase 2 

van het Strandeiland gekeken naar de ervaring van de afgelopen jaren. Wat werkt wel en wat 

werkt niet? Wat mist er?  

• De heer de Vries wil wel benadrukken dat hij de huidige bebouwing erg hoog vindt en van 

mening is dat de bebouwing zeker in de toekomst niet hoger moet worden.  

• De heer Baljon geeft aan dat er aan de bebouwing op het Strandeiland altijd een achterzijde is, 

die niet altijd even charmant is.  

• Mevrouw Morren geeft aan dat de strandpaviljoens in Scheveningen ook niet zijn 

afgeschermd met een zandduin. Zij pleit voor beter afspraken met de uitbater.  

• De heer de Vries geeft aan dat de bebouwing in eerdere ontwerpen meer was weggewerkt in 

een talud.  

• De heer Baljon geeft aan dat het talud in deze ontwerpen ook de hoogte in ging om de 

achterzijde van het gebouw te verbergen. Daarbij blijft het gebouw de scheiding tussen het 

strand en de groene zijde van het Strandeiland, waarbij een punt is gecreëerd dat men 

overzicht heeft over het geheel. Evenzeer blijven de zichtlijnen vanuit de Boulevard bij de 

uitwerking van het ontwerp belangrijk.    

• De heer Kok vraagt waarom de bebouwing zo hoog is?  

• De heer van Schoten geeft nogmaals aan dat de bouwhoogte is vastgelegd in het 

bestemmingsplan. De VOF Waterfront kiest er vooralsnog voor om geen gebouw op het 

Strandeiland te plaatsen. De huidige bebouwing van Walhalla staat nog minimaal 1 seizoen. 

De vraag is wat daarna gaat gebeuren. Daarom wordt nu bij de inrichting van de landschap 

gekeken op welke manier de bebouwing in de toekomst een plaats kan innemen op het 

Strandeiland.  

• Mevrouw Morren vindt dat de omgekeerde volgorde.  

• De heer Brouwer geeft aan dat dit voortvloeit uit de keuze om het Strandeiland in fasen te 

ontwikkelen. Daarbij zijn er afspraken gemaakt met de VOF Waterfront over de planning en 

ontwikkelmogelijkheden op het Strandeiland.  

• De heer Kok vraagt zich af dat hij de bebouwde ruimte buiten proportioneel vindt ten opzicht 

van de ruimte er omheen.  

• De heer Baljon antwoordt dat hij bij de inrichting van het landschap is uitgegaan van de 

ruimte voor bebouwing dat is toegestaan volgens het bestemmingsplan.  

• De heer Kok vindt dat de bebouwing plus de heuvel om het te maskeren teveel zicht 

wegneemt voor bezoekers op de Boulevard.  

• De heer Baljon krijgt het gevoel dat de leden van de Klankbordgroep zich blindstaren op de 

hoogte van de top. Hij legt uit dat de top van de heuvel maximaal 5 meter is en daarna zakt de 

heuvel snel weg in de totale ruimte van het Wolderwijd. 

• De heer Nagtegaal geeft aan dat de intekening van de huidige, tijdelijke bebouwing wellicht 

een vertekent beeld geeft. 
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• De heer Motshagen kan zich moeilijk een beeld vormen van de voorgestelde situatie. Wel is 

hij van mening dat de zichtlijnen een uitgangspunt moeten zijn in het ontwerp.  

• De heer Kok vindt het ook lastig om zich een goed beeld te vormen van het voorgestelde 

ontwerpen, waarbij hij ook van mening is dat de zichtlijnen onvoldoende in beeld zijn 

gebracht.  

 
Om de discussie af te ronden, neemt de voorzitter het woord. Uit de reacties van de leden van de 

Klankbordgroepen is duidelijk dat de uitwerking van de tweede fase van het Strandeiland een aantal 

vragen oproept. In overleg met projectdirecteur Frank Brouwer krijgt de heer Baljon de opdracht om, 

met inachtneming van de reacties van de leden van de Klankbordgroep, de inrichting van het 

Strandeiland verder uit te werken en met name de zichtlijnen vanuit de Boulevard in beeld te brengen. 

Daarbij vraagt de voorzitter de heer Baljon een sfeerbeeld van het definitieve Strandeiland (fase 4) te 

schetsen en vanaf daar de leden van de Klankbordgroep mee te nemen naar het voorgestelde ontwerp 

van fase 2. In de volgende vergadering wordt het onderwerp opnieuw geagendeerd.  

 

• De heer de Vries wil nog een praktisch punt kenbaar maken. Het talud naast het terras is 1,5 

meter hoog. Fijn om op te zitten, maar wel gevaarlijk voor kinderen. 

• De heer Petersen vindt dat de glijbaan te dicht bij het water zit. Hij vraagt ook aandacht voor 

veiligheid van kinderen op en rond het Strandeiland.  

 

3. Korte update: stand van zaken en ontwikkelingen Waterfront 

 

De heer Sijl, omgevingsmanager Boskalis, staat aan de hand van een overzichtskaart en een aantal 

foto’s stil bij de werkzaamheden in het Boulevardgebied. Op dit moment is de aannemer op 

verschillende locaties in het Boulevardgebied aan het werk. Dit heeft consequenties voor de 

verschillende verkeersstromen in het gebied. Aan de hand van de overzichtskaart laat de heer Sijl zien 

hoe de verkeersstromen zijn georganiseerd. Ook wordt ingegaan op de verminderde parkeercapaciteit 

in het Boulevardgebied. De heer Sijl wijst erop dat er vervangende parkeercapaciteit is op het oude 

industrieterrein Haven. Om de druk te verminderen, hebben werkers met een parkeervergunning 

vanuit de gemeente een brief ontvangen dat zij vanaf deze maand moeten parkeren op P1 Havendijk. 

De heer Sijl geeft aan dat het parkeerterrein aan de Havendijk (P1) op kort termijn in z’n geheel wordt 

geasfalteerd. Het  parkeerterrein voor bezoekers van het Dolfinarium (P2)wordt deels geasfalteerd. 

Daarnaast wordt hard gewerkt aan de realisatie van de bruggen. Naar verwachting gaat de brug over de 

Vissershaven eind mei open.   

 

• Mevrouw Morren vraagt welke werkzaamheden aan de bruggen nog moeten plaatsvinden.   

• De heer Sijl antwoordt dat de brughoofden zo goed als klaar zijn. Vanaf 1 april gaat de 

Vissershaven open voor het vaarverkeer. De beweegbare brugdelen vanaf week 10 worden 

geplaatst en staan tot de ingebruikname omhoog.  

• De heer de Vries vraagt zich af of er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar blijven.  

• De heer Brouwer antwoordt dat er tijdens de uitvoering van het werk 150 parkeerplekken in 

het Boulevardgebied beschikbaar blijven.  

 

Plaatsing damwanden 

De heer Sijl geeft aan dat aannemer Boskalis begin februari is gestart met de plaatsing van de 

damwanden langs de zijde van de stadsmuur op de Boulevard. De damwanden vormen straks de rand 

van kade van de nieuwe stadshaven. Om het aanbrengen van de damwanden te vergemakkelijken en 

de trilhinder te verminderen, heeft de aannemer de grond voorgeboord. Daarnaast is een brede geul 

gegraven om de damwand onder het huidige straatniveau (maaiveld) te plaatsen. De toekomstige kade 

ligt straks circa anderhalve meter lager dan de weg.  

 

• De heer Motshagen vraagt waarom er zandzakken staan.  

• De heer Sijl antwoordt dat het talud vrij stijl is afgegraven. De zandzakken moeten voorkomen 

dat het talud inzakt.  
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• De heer de Vries vraagt of men goed kijkt naar schade door de werkzaamheden, met name 

naar de Vischpoort. Hij is geattendeerd op scheuren aan de zijde van de Vischmarkt.   

• De heer Motshagen vult aan dat dit ook geldt voor de stadsmuur.  

• De heer Sijl geeft aan dat zij geen schademeldingen hebben ontvangen, maar dat hij gaat 

kijken of het daadwerkelijk als schade is.  

• De heer Posthumus vraagt of er een soort communicatieplan is, waarin staat waar wanneer wie 

kan parkeren. Hij wil dit graag tijdig met zijn gasten communiceren. Daarbij vindt hij dat de 

betaalautomaten onzichtbaar zijn geworden. 

• De heer Sijl geeft aan dat zijn gasten op dit moment kunnen parkeren op de Boulevard of op 

een van de andere parkeerterreinen als de Boulevard vol is. Met bebording wordt aangegeven 

waar men op de Boulevard kan parkeren. Als er grote wijzigingen zijn, wordt dit tijdig met de 

ondernemers gecommuniceerd.  

• De Kok geeft aan dat veel bezoekers denken dat zij niet op de Boulevard kunnen parkeren, 

doordat er veel verschillende borden staan.  

• De heer Sijl geeft aan in overleg met de afdeling verkeer nog een keer goed naar de bebording 

te kijken.  

• De heer Motshagen wil zijn complimenten nog even geven. Het valt hem op dat de 

werkzaamheden netjes verlopen en hoort weinig mensen klagen over overlast.   

 

De heer Brouwer neemt het woord over van de heer Sijl.  

 

Tijdelijke initiatieven 

Na de sanering kan een deel van het oude industrieterrein Haven gebruikt worden voor tijdelijke 

initiatieven totdat het gebied definitief wordt omgevormd tot woongebied aan het water. Hiervoor 

hebben zich de afgelopen maanden al een aantal initiatiefnemers gemeld met plannen voor tijdelijke 

functies op het braakliggende terrein. Onder andere is gesproken over een pop-up camping.  

 

Huurwoningen in Waterfront 

De heer Brouwer geeft aan dat BPL Pensioen, het voormalige Bedrijfspensioenfonds voor de 

Landbouw, via Syntrus Achmea Real Estate & Finance 115 woningen in Waterfront Harderwijk van 

de ontwikkelingscombinatie Waterfront Harderwijk VOF (Synchroon en Koopmans Bouwgroep) heeft 

gekocht. Het betreft 81 grondgebonden woningen en 34 appartementen, gelegen in de deelplannen 

Watersportboulevard en De Bakens. De eerste grondgebonden huurwoningen worden in augustus 

2017 opgeleverd en de appartementen rond de jaarwisseling. De huurprijzen zijn nog niet bekend.  

 

Voortgang woningbouw 

De bouw van de woningen is goed op stoom. De contouren van het nieuwe appartementencomplex 

bepalen voor een deel de skyline van het Zuidereiland. Ook de woonblokken van de woningen op de  

Watersportboulevard krijgen steeds meer vorm. Eind januari zijn 25 herenhuizen en 4 extra speciale 

woningen in het nieuw aan te leggen woongebied De Bakens de verkoop in gegaan.  

 

• De heer Kok is benieuwd naar de gesprekken over de commerciële plint op de Boulevard.   

• De heer Brouwer geeft aan dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn, maar dat hij 

hier nog geen mededelingen kan doen.   

  

De heer Brouwer staat nog even stil bij de openstelling van het bouwterrein. Op donderdag 23 maart 

2017 tussen 16.30 en 19.00 uur kunnen geïnteresseerden rondwandelen op het bouwterrein op de 

Boulevard en de werkzaamheden van dichtbij bekijken.   

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

• De heer Petersen vraagt aandacht voor de kruising op de Flevoweg ter hoogte van de oprit van 

Boskalis met het oog op de nieuwe inrit voor het parkeerterrein.   
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Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op dinsdag 23 mei 2017. Niets meer aan de orde 

zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 22.10 uur.  


