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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
23 mei 2017  
 

Op dinsdag 21 mei 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 in het stadhuis te Harderwijk. 

 

Aanwezig: 

 De heer de Jong 

 De heer Nagtegaal 

 Mevrouw Meijer 

 De heer Kok 

 De heer de Vries 

 De heer Posthumus 

 De heer Petersen 

 De heer Smink  

 De heer Schölvinck  

 Mevrouw Slokker 

 De heer Kouer 

 De heer Kooijman 

 De heer Evers 

 De heer Sjoerdsma 

 De heer van Hunen 

 De heer Brouwer 

 De heer Asselbergs 

 Mevrouw Bekke 

 

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. In het bijzonder heet hij de heer Sjoerdsma 

welkom. Hij vervangt Derk van Schoten als projectleider van fase 2 – Waterfront. Daarnaast is de heer 

Evers aanwezig in plaats van de heer Baljon.  

 

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. 21 februari 2017 wordt met de volgende opmerkingen vastgesteld:  

 Blz. 2: De heer van Hunen geeft aan dat de heuvel op het Strandeiland in het eerste ontwerp 

geen 5 maar 7 meter hoog is.   

 Blz. 3: Mevrouw Slokker wil alle partijen hartelijk bedanken voor de inzet dat de brug over de 

Vissershaven voor het Hemelvaartsweekend in gebruik kan worden genomen.  

 Blz. 4: De voorzitter geeft aan dat er geen nieuwe scheuren heeft geconstateerd in de muur van 

de Vischpoort. De heer de Vries beaamt dat. Op dit moment is geen verdere actie nodig. 

 Blz. 4: De heer de Vries maakt de opmerking dat hij het betreurt dat met name bewoners 

parkeren op delen van de Boulevard die bestemd zijn voor het wandelpubliek. In zijn optiek 

zou er meer gehandhaafd mogen worden. Mevrouw Meijer is het daar niet mee eens. Zij geeft 

aan dat het voor bewoners steeds lastiger wordt om een parkeerplek te vinden. Onder andere 

door bezoekers die in het gebied van de Grote Oosterwijk parkeren, waar ook niet wordt 

gehandhaafd door de gemeente. De heer Brouwer geeft aan dat hij dat punt meeneemt richting 

Stadstoezicht. Daarnaast geeft hij aan dat op verzoek van ondernemers het is toegestaan dat 

bezoekers tijdelijk kort parkeren langs de stadsmuur. Dit leidde tot allerlei misverstanden. 

Daarom is gekozen om dit niet meer toe te staan. 

 

2. Ontwikkeling Strandeiland fase 2 

De voorzitter geeft het woord aan de heer Evers, landschapsarchitect van LODEWIJK BALJON, voor 

een toelichting over de aangepaste inrichting van het Strandeiland (ook wel fase 2 genoemd). Net als 

de vorige keer loopt hij aan de hand van een aantal impressies langs de verschillende onderdelen van 

het Strandeiland. Daarbij begint hij met het beeld zoals de landschapsarchitecten kijken naar de functie 

van het Strandeiland staat hij stil bij de huidige inrichting, de ervaringen van de afgelopen jaren en de 
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toekomstige inrichting van het Strandeiland. Tijdens de presentatie zoomt hij met name in op de 

grootte van de duin, de materialisatie van de Strandeiland, de zichtlijnen vanaf de Boulevard en het 

uiterlijk definitieve bebouwing. 

 

Grootte van de duin 

In het nieuwe ontwerp is de duin 3 meter kleiner in oppervlakte en 1 meter lager dan in het 

oorspronkelijke plan. Het geeft nog steeds aanleiding om er op te zitten, lopen en te spelen.  

 

Materialisatie van het Strandeiland 

De duin wordt voorzien van bloemrijk gras (extensief maaibeheer) en dennenbomen (hoger op de 

stam). In de kom is de betonnen steiger vervangen door een houten steiger. Het speelelement is verder 

op het eiland geplaatst. Ook is een aantal speelse elementen toegevoegd, zoals palen met touwen. 

Daarnaast is het talud achter de bebouwing minder steil gemaakt en aan het einde zit een plat stuk.  

 

Zichtlijnen vanaf de Boulevard 

Vanaf verschillende punten op de Boulevard zijn de zichtlijnen naar het Strandeiland in beeld 

gebracht. Aan de hand van de impressies wordt duidelijk dat de duin op het Strandeiland geen 

beeldvullende geheel vormt en dat men vanuit verschillende locaties zicht op het water houdt.  

 

Uiterlijk definitieve bebouwing 

In de uitwerking is ook nagedacht over het uiterlijk van de definitieve bebouwing. De heer Evers geeft 

daarbij aan dat de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 800m³ (conform de huidige 

bebouwing), de goothoogte niet meer dan 3,5 meter en de bouwhoogte niet meer dan 9 meter. Om een 

beeld te geven hoe de definitieve bebouwing er uit kan komen te zien, laat de heer Evers een aantal 

referentiebeelden zien.   

 

 De heer Kooijman merkt op dat er geen beelden van Walhalla worden gebruikt als 

referentiebeeld. Hij vraagt of dat betekent dat een dergelijke bebouwing er niet komt. Hij is 

van mening dat een dergelijke bebouwing niet het beeld zou moeten bepalen op het definitief 

ingerichte Strandeiland,  

 De heer Evers geeft aan dat zij graag zien dat de definitieve bebouwing meer de vorm krijgt 

van een paviljoen, waardoor er nog meer een strandsfeer wordt gecreëerd. Het gebouw is een 

toevoeging aan het Strandeiland, dat zich moet vormen naar het landschap. De huidige 

bebouwing doet dat niet.  

 De heer Posthumus vraagt zich af of de huidige bebouwing voldoet aan het bestemmingsplan.  

 De heer Brouwer geeft aan de huidige bebouwing past binnen het bestemmingsplan.  

 De heer Schölvinck voegt daar aan toe dat zij samen met de VOF Waterfront enorm hebben 

geleerd van de afgelopen jaren. Op het gebied van horeca, maar ook op het gebied van beheer.  

Walhalla krijgt in deze vorm nog even de ruimte, maar we groeien en ontwikkelen door. 

Daarbij merkt hij op dat de huidige ondernemer op het Strandeiland ook mee wil denken en 

mee wil ontwikkelen.  

 De heer Kok wil weten wie er eigenaar is van de grond.  

 De heer Brouwer geeft aan dat het openbaar gebied eigendom is van de gemeente en de VOF 

Waterfront eigenaar is van het ‘horecagebied’, dat op dit moment wordt gehuurd door de heer 

Schölvinck.  

 De heer Smink is benieuwd wie de grond straks mag kopen. 

 De heer Brouwer geeft aan dat de huidige huurder het recht heeft tot eerste koop.  

 De heer Posthumus wil weten of het ook mogelijk is dat er wordt voortborduurt op de huidige 

bebouwing.  

 De heer Evers geeft aan het een mogelijk is, omdat de huidige bebouwing past binnen de 

gestelde kaders van het bestemmingsplan. Maar er komen ook kaders voor de beeldkwaliteit. 

 De heer de Vries pleit ook voor ruimte om te experimenteren, omdat het Strandeiland de enige 

plek in Harderwijk is waar dat kan.  
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 De heer Schölvinck geeft aan dat het Strandeiland van Harderwijk is geworden en er een 

dwarsdoorsnede moet worden gevonden.  

 De heer Brouwer voegt daar aan toe dat in een eerder stadium veel meer gedacht werd aan 

bebouwing dat paste bij het visserijverleden, zoals de Botterloods. Dat is veranderd, maar wat 

het wel moet worden is nog een zoektocht.  

 Mevrouw Meijer en de heer Posthumus zijn benieuwd of er nog wel sanitaire voorzieningen 

komen.  

 De heer Brouwer geeft aan de huidige exploitant van de voorzieningen in zijn pand geen 

openbare voorzieningen wil maken.  

 De heer de Vries vraagt of het mogelijk is om voorzieningen naast het pand te maken, zoals 

eerder ook het geval was.     

 De heer Schölvinck  geeft aan dat het creëren van sanitaire voorzieningen ook onderdeel is 

van de zoektocht, die samen met de gemeente wordt gevoerd.    

 Mevrouw Meijer wil weten of de glijbaan nog op een andere plek komt, aangezien de 

glijbaan nog steeds op dezelfde locatie is ingetekend.   

 De heer Evers geeft aan dat de glijbaan verder terug is geplaatst, doordat de duin minder steil 

is en aan het einde een plat stuk bevat. 

 Mevrouw Meijer vindt de huidige locatie onlogisch, gezien het feit de ouders van kleine 

kinderen vanaf het strand geen zicht op de kinderen kunnen houden.  Het is logischer om een 

dergelijk speeltoestel dichterbij, dan wel in de kijkrichting van het strand te plaatsen. Zo niet, 

dan de opening van de glijbaan niet richting het water plaatsen.   

 De heer Evers geeft aan, los van het feit dat er nu meer ruimte tussen de glijbaan en het water 

zit, dat ouders van kleine kinderen hun kroost niet alleen laten spelen en meelopen naar het 

speelelement.  

 Mevrouw Slokker is het eens met mevrouw Meijer en is van mening dat hier nog eens goed 

naar moet worden gekeken.  

 De heer Brouwer geeft aan dat de komst van een glijbaan niet vaststaat, maar dat er ook 

ruimte is voor alternatieven.  

 Mevrouw Slokker oppert dat het wellicht goed is om ook te kijken naar eventuele 

‘speeltoestellen’ voor sporters. Zoals bijvoorbeeld elementen uit een circuittraining.  

 De heer de Jong is het niet eens met mevrouw Meijer dat de locatie van het speelement uit 

oogpunt van (kinder)veiligheid ongeschikt is. Hij vindt dat ouders primair 

verantwoordelijkheid hebben als het gaat om toezicht op hun kinderen 

 De heer Petersen vraagt aandacht voor het plaatsen van een trapje langs de kade voor het 

geval dat iemand in het water valt. 

 Mevrouw Meijer is benieuwd hoe wordt voorkomen dat de haven bij het Strandeiland 

dichtslibt.  

 De heer Sjoerdsma geeft aan dat er nu geen doorstroom is, waardoor het sneller dichtslibt. Dit 

probleem lost zich naar verwachting op als de Stadshaven is gegraven. 

 

De voorzitter is benieuwd of de leden van de klankbordgroep tevreden zijn over het aangepaste 

ontwerp.  

 De heer Nagtegaal vindt de duin nog steeds een vreemd element in het geheel.  

 De heer de Vries vindt leuk wat er nu staat en is van mening dat de huidige ondernemer de 

ruimte moet krijgen om te experimenteren en te ontwikkelen. De naam Walhalla mag wat hem 

betreft ook blijven.  

 De heer Posthumus vindt het Strandeiland nog erg donker. Wellicht kan nog eens goed 

worden gekeken naar de verlichting op het eiland.  

 Mevrouw Meijer vraagt zich af of de duin niet zorgt voor meer overlast, omdat het zicht 

geblokkeerd wordt. Zij vraagt nog aandacht voor de (sociale) veiligheid op het Strandeiland.  

 De heer Schölvinck geeft aan dat het daarom belangrijk is om alle kanten van het Strandeiland 

goed in te richten, zodat het ook in z’n geheel wordt gebruikt.  
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 De heer Brouwer antwoordt dat er ook goed moet worden gekeken naar de gesloten verklaring 

in verband met overlast en overnachten van watersporters.  

 De heer Kooijman wil weten of de inrichting tegenover het Strandeiland nog verder vorm 

krijgt.  

 De heer Brouwer geeft aan dat het bestemmingsplan mogelijkheden biedt voor een watersport 

gerelateerde functie, maar dat er geen concrete plannen zijn voor desbetreffende strook.  

 De voorzitter is vat samen dat de sanitaire voorzieningen en het speelelementen nog 

aandachtspunten zijn bij de definitieve inrichting.  

 

3. Korte update: stand van zaken en ontwikkelingen Waterfront 

 

Aan de hand van een aantal foto’s geeft de heer Brouwer de stand van zaken weer in de verschillende 

deelgebieden.  

 

Werkzaamheden: Bruggen 

In de afgelopen periode heeft aannemer Mobilis twee beweegbare bruggen aangelegd, die de nieuwe 

Strandboulevard verbinden met de Boulevard aan de zijde van het Dolfinarium en het toekomstige 

gebied ‘Kop van de Stadswerven’. Morgen wordt de brug over de Vissershaven in gebruik genomen. 

Dat betekent dat bezoekers en vergunninghouders vanaf het parkeerterrein aan de Havendijk (P1-

Havendijk) nu ook via de nieuwe verbinding over het water naar de Boulevard kunnen lopen. Dit 

parkeerterrein is verdeeld in een zogeheten blauwe-zone en een parkeergedeelte voor 

vergunninghouders. De blauwe zone is bedoeld voor kort parkeren. Hier kunnen bijvoorbeeld 

bezoekers van de Boulevard met een parkeerschijf maximaal 3 uur gratis parkeren. Bezoekers van het 

Dolfinarium en andere dagbezoekers parkeren hier in principe niet. Zij parkeren op het naastgelegen, 

half-verharde parkeerterrein P2 Lelykade. 

 

Ontgravingswerkzaamheden 

Na de bouwvakvakantie start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor het uitgraven 

van de nieuwe Stadshaven in het Boulevardgebied. Vervolgens beginnen in september de 

daadwerkelijke ontgrondingswerkzaamheden vanaf het Strandeiland richting de Vissershaven. In het 

verlengde van deze werkzaamheden wordt ook de definitieve bestrating op de Boulevard aangelegd, 

waardoor bezoekers volgend zomerseizoen volop kunnen genieten van de vernieuwde Boulevard en de 

Stadshaven. 

 

Koopwoningen 

De woningbouw in de verschillende deelgebieden verloopt voorspoedig. Ter voorbereiding op de 

verkoop was afgelopen weekend het Noordereiland opgesteld voor belangstellenden. In totaal kwamen 

er 460 bezoekers naar de locatie toe om de artist impressions van de appartementen en woningen te 

bekijken. Ook konden bezoekers met een VR-bril de nieuwe woonomgeving verkennen. 

 

Huren in Waterfront 

Vandaag is de inschrijfprocedure voor de eerste 33 eengezinswoningen gestart. Inschrijven kan tot 

vrijdag 9 juni tot 12.00 uur via de website www.hureninwaterfront.nl. Indien er meer inschrijvingen op 

één woning zijn, dan volgt een loting. Na de toewijzing van een woning worden de huurcontracten 

ondertekend en kunnen de toekomstige huurders starten met de verhuisvoorbereidingen. Naar 

verwachting wordt in het derde kwartaal de eerste sleutel overgedragen. 

 

Overdracht Mheenlanden 

Vorige week heeft wethouder Teeninga de gronden in het gebied de Mheenlanden symbolisch 

overgedragen aan Natuurmonumenten. De komende jaren gaat Natuurmomenten het gebied inrichten 

als natuurgebied. Daarbij wordt nagedacht over welke planten- en diersoorten er nu al in het gebied 

voorkomen en zich er in de toekomst gaan vestigen. Welke recreatieve voorzieningen, zoals 

wandelpaden en fietsroutes, wenselijk zijn en hoe open het gebied moet zijn voor publiek. Dit wil 

Natuurmomenten graag in samenwerking doen met de bewoners en ondernemers uit de omgeving. In 
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het najaar vindt een gebiedsconferentie plaats, waarbij zij mee mogen denken over de inrichting van 

het gebied. 

 

6. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

 De heer Kooijman is benieuwd naar de gesprekken over de commerciële plint op de 

Boulevard.   

 De heer Brouwer geeft aan dat de VOF Waterfront volop bezig is om het programma voor de 

commerciële bebouwing aan de noordzijde van de Boulevard uit te werken en daarover 

afspraken te maken met de beoogde gebruikers. Gezien de omvang en complexiteit van deze 

opgave vraagt dat meer tijd dan oorspronkelijk aangegeven.  

 

Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergadering is gepland op dinsdag 26 september 2017. Niets meer aan de 

orde zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 21.20 uur.  


