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CONCEPT-VERSLAG KLANKBORDGROEPVERGADERING 
28 november 2017  
 

Op dinsdag 28 november 2017 heeft een vergadering van de Klankbordgroep Waterfront 

plaatsgevonden met een drietal onderwerpen: Citymarketing watertoerisme, werkwijze van 

Klankbordgroep in veranderende context Waterfront en uitwerking fase 2 Strandeiland. Daarnaast is 

een update gegeven van de laatste stand van zaken. De bijeenkomst vond plaats in Zwembad De 

Sypel, Parkweg 4 te Harderwijk. 

 

 

Aanwezig: 

 De heer De Jong 

 De heer Nagtegaal 

 De heer Motshagen  

 De heer Petersen 

 De heer Schipper 

 De heer Kok 

 De heer Posthumus 

 Mevrouw Morren 

 De heer Smink  

 Mevrouw Slokker 

 De heer Kouer 

 De heer Van Hunen 

 De heer Sjoerdsma 

 De heer Teeninga 

 De heer Glastra 

 De heer Sijl 

 De heer Brouwer 

 De heer Asselbergs 

 Mevrouw Laurijsen 

 De heer Evers 

 

1. Opening voorzitter Fons Asselbergs 

 

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.  

 

2. Verslag Klankbordgroep d.d. 26 september  
Door langdurige ziekte van mevrouw Bekke is het verslag van de vorige vergadering nog niet gereed. 

Dit wordt nog nagezonden. 

 

3. Citymarketing watertoerisme 

 

De verwachting is dat met de kerstdagen de Strandboulevard weer bereikbaar is. De pleinen bij Allure, 

Vischpoort en Kokki’s worden na de kerstvakantie bestraat. De verwachting is dat in april het gehele 

gebied gereed is. Voor de watertoeristen komen er tijdelijke sanitaire voorzieningen, welke in de 

definitieve fase in de plint op het Dolfinariumeiland worden geïntegreerd.  

Het is tijd voor Harderwijk om in te spelen op de nieuwe stromen toeristen in het voorjaar. De heer 

Brouwer vraagt de leden om hierover mee te denken. 

 

 Mevrouw Slokker meldt dat Heerlijk Harderwijk een brainstormsessie heeft gehouden waarbij 

diverse ideeën zijn genoemd. Er is geld beschikbaar om vanuit Heerlijk Harderwijk te 

promoten. 

 De heer Kok geeft aan dat 6 aanjagers in een klein comité dit buiten citymarketing om 

oppakken. 

 Mevrouw Slokker beaamt de vraag van de heer Asselbergs of Harderwijk een Hanzestad is. Er 

is een hanzepaardje en als thema is gekozen voor culinaire (Hanze)stad aan het water.  

 Mevrouw Morren geeft aan dat Harderwijk een Hanzebaken bij het Strandeiland heeft en een 

hanzewinkel in het stadsmuseum.  

 De heer Brouwer laat weten dat VisitVeluwe de overkoepelende concepten ontwikkelt. 

Vervolgens worden deze op lokaal niveau verder uitgewerkt. Voor Harderwijk is hiervoor de 

stichting Heerlijk Harderwijk in het leven geroepen.Met het gereed komen van het nieuw 

ingerichte Boulevardgebied is nú het moment om  Harderwijk als bestemming voor 

watertoeristen beter te profileren.   
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 Volgens mevrouw Slokker is dit een taak van de gemeente. De gemeente bezoekt diverse 

waterbeurzen, ook in het buitenland. Door eerdere artikelen in de buitenlandse media, worden 

meer toeristen uit België en Duitsland gesignaleerd. Mevrouw Faber van de gemeente 

promoot het buitenlandse toerisme. 

 De heer Asselbergs vraagt naar de actie van college, zodra het gebied feestelijk is geopend. 

 Wethouder Teeninga geeft aan dat de afgelopen 4 jaar gekozen is voor het speerpunt toerisme. 

VisitVeluwe zorgt voor promotie van de Veluwe waarbij Harderwijk zich profileert als 

Hanzestad. In de havenvisie is rekening gehouden met vaar/fietsvakanties. Het is aan de 

reisorganisaties om dit op te pakken. De Klankbordgroepleden worden uitgedaagd om mee te 

denken waar de kansen liggen om het gebied verder te promoten. Harderwijk moet zich zelf 

meer op de kaart zetten met pijlers om als stad langdurig te bezoeken: een unieke 

aantrekkelijke waterstad. 

 De heer Brouwer meldt dat in april het gebied met een knalfeest wordt geopend zodat dit in de 

zomer 2018 kan worden ingezet voor toerisme. Er is behoefte om hier direct vervolg aan te 

geven, om te voorkomen dat er later meer moeite moet worden geïnvesteerd. 

 Mevrouw Slokker verwacht leuke stappen van Heerlijk Harderwijk met de organisatie van 

evenementen. 

 De heer Posthumus vraagt of het gebied ook voor (kite)surfers en waterskiërs toegankelijk kan 

worden gemaakt om ook deze groep toeristen te trekken.  

 De heer Brouwer verzoekt om breder te kijken dan alleen naar organisatie van evenementen. 

Door meer budget voor Heerlijk Harderwijk beschikbaar te stellen is er al meer slagkracht. 

Een solide basis is nodig om evenementen te overstijgen. 

 Mevrouw Morren geeft aan dat Harderwijk uniek is door direct aan het water te liggen met 

een mooie boulevard, een stadsmuur en een groene omgeving. Mogelijk kan op de Hiswa hier 

aandacht aan besteed worden. 

 De heer Asselbergs vraagt om een thematische programmering met een visie op oude 

kwaliteiten waarbij het bestuur de aanjager/facilitator is en de burger/ondernemer zorgt voor 

uitvoering. 

 De heer Kok meldt dat Heerlijk Harderwijk in samenwerking met de ondernemers van de 

boulevard een drietal watergerelateerde evenementen organiseert. Hierbij is een voorstel om 

een dag gratis liggeld aan te bieden om de toerist vast te houden.  

 De heer Motshagen vraagt om bij het openingsfeest ook het watersportverbond uit te nodigen 

en stelt voor om het feest over meerdere dagen uit te breiden zodat Harderwijk flink in de 

etalage gezet kan worden. Maak gebruik van het nieuwe gebied en ga niet op de oude voet 

verder. 

 De heer Kouer geeft aan dat consumenten getrokken moeten worden door concrete acties 

zoals vermelding in media zoals havengids en flyers bij hotels en campings, ook buiten 

Harderwijk. Er moet meer gedacht worden over combinaties en kortingen. Hij mist 

samenwerking hierin. 

 Mevrouw Slokker laat weten dat vrijwilligers van Heerlijk Harderwijk een rondje langs de 

campings op de Veluwe maakt om promotiemateriaal uit te delen. Ook het Dolfinarium is 

hierin betrokken. Met Winterstad Harderwijk wordt veel samengewerkt door ondernemers. 

Ook zomers is er ambitie om te bundelen. Dit is een taak voor Heerlijk Harderwijk. De 

gemeente zorgt voor budget en personele ondersteuning. Voor ondernemers is het momenteel 

vrijblijvend. Er loopt een traject om ondernemers uit te dagen door in de toekomst met 

pakketten te werken. 

 De heer Petersen vraagt naar bediening van de bruggen.  

 Wethouder Teeninga meldt dat het stadsbedrijf  bezig is met het bedieningssysteem van de vijf 

bruggen. Er wordt een plan gemaakt voor een centraal havenkantoor met facilitaire 

voorzieningen. Een budget is reeds geregeld. 

   

  



 

Pagina 3 van 5 

 

 
4. Opzet en werkwijze van Klankbordgroep in veranderende context Waterfront 

 

Voor de toekomst zal de bijdrage van de KBG vooral reactief zijn. De heer Asselbergs geeft aan dat de 

komende 2 jaar van ontwikkeling vooral punten als beheer, handhaving en onderhoud nog aan de orde 

komen en hoe om te gaan met verkeer, bedrijfsleven en toerisme. Dit vraagt om ander commentaar 

maar geeft nog wel voldoende bestaansrecht. Zijn voorstel is om nog 2 à 3 x per jaar bijeen te komen 

om te zorgen dat het proces goed verloopt. 

 

De heer Brouwer verwacht dat eind 1
e
 kwartaal 2018 meer bekend is over de invulling van het 

Dolfinariumeiland. Aansluitend volgt de bestemmingsplanprocedure waarna de bouw kan starten. 

De heer Sjoerdsma vraagt eventuele klachten niet op te sparen voor een volgende vergadering, maar 

deze rechtstreeks bij de beheerders neer te leggen. 

De heer Petersen geeft aan dat de afwerking van openstaande punten op het Zuidereiland niet 

voorspoedig verloopt. De kinderziektes gaan straks ook gelden voor het boulevardgebied. Met de VOF 

worden hierover afspraken gemaakt. Vanwege de uitbreiding van de woongebieden vraagt dit volgens 

de heer Brouwer om goede communicatie. Hiervoor kan het regulier overleg met de wijkvereniging en 

gemeente voor zorgen.  

De heer Asselbergs vraagt de organisatie te blijven werken aan adequate beantwoording. 

 

5. Strandeiland 

 

De heer Evers van Baljon Landschapsarchitecten licht de uitwerking van van 2
e
 fase van het 

Strandeiland. Het is niet de bedoeling dat het Strandeiland een pretpark wordt. Het blijft een eiland 

met als toevoeging een duin met speelelement. Er komt geen glijbaan omdat de hellinghoek een 

beheerprobleem geeft. Er komt een simpele trap op de duin en een verbindingspad tussen het strand en 

de duin. Bovenop de duin komen dichte trampolines voor jong en oud, waarbij je vanaf de boulevard 

alleen de springende jeugd ziet. Via een parcours van houten palen, touw en metaal beklimt men al 

spelend de duin. Als hier niet gespeeld wordt, valt dit vanaf de boulevard weg in het beeld. Op de duin 

komt een aantal zitelementen. De gemeente zorgt voor het onderhoud. 

 

 In de raad heeft mevrouw Morren gehoord dat een raadslid de dennen onnatuurlijk vindt 

overkomen op een duin. 

 De heer Evers geeft aan dat deze soort dennen vanwege de wind het meest geschikt is. Door 

de dichte dennen groeit hier minder gras onder. Er wordt niet strak gemaaid maar gezaaid met 

een combinatie van bloemen zodat een informeel gebied ontstaat. Het raadslid krijgt nog een 

terugkoppeling. 

 Op de vraag van de heer Smink naar de hoogte van de bomen geeft de heer Evers aan dat deze 

maximaal 10 tot 15 meter worden. Doordat zij de ruimte krijgen, groeien ze de breedte in. Op 

de top van de duin worden deze dennen niet geplant.  

 Normaal gesproken staan er geen bomen in duinen, geeft wethouder Teeninga aan.  

 De heer Evers laat weten dat de bomen een goede begeleiding zijn voor de boten die de 

Strandhaven binnenvaren. 

 De heer Asselbergs vraagt wat er gedaan wordt aan de hoek met dood water voor Monopole. 

 De heer Sjoerdsma meldt dat er een duiker in de dam is aangebracht. Zodra de Stads- en 

Strandhaven in gebruik worden genomen ontstaat er meer doorstroming waardoor minder 

kans is op dichtslibbing. 

 Volgens Mevrouw Slokker zijn de speelelementen op de duin meer geschikt voor oudere 

jeugd. Voor de jonge doelgroep zijn er geen speelvoorzieningen op het strand. 

 De heer Evers geeft aan dat de speeltoestellen voor alle doelgroepen geschikt zijn. Op het 

eiland is spelen met zand en water voldoende voor de jeugd. 

 De heer De Jong laat weten dat ouders bereid moeten zijn om hun jonge kinderen te 

begeleiden op de duin, zodat zij hier wel kunnen spelen. 

 De heer Posthumus vraagt naar de sanitaire faciliteiten voor de strandgasten. 
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 Walhalla heeft bewust gekozen voor inpandige voorzieningen t.b.v. eigen klanten vanwege de 

beheersbaarheid. De heer Brouwer geeft aan dat binnenkort overleg is over de locatie voor 

openbare voorzieningen en de verantwoordelijkheid voor beheer. 

 Op de vraag van wethouder Teeninga geeft de heer Evers aan dat er nog een valbeveiliging bij 

de keermuur komt, in combinatie met het hek van Walhalla. 

 In 2017 wordt zo mogelijk al gras ingezaaid, zodat hier in het voorjaar gebruik van kan 

worden gemaakt. Zodra de bomen zijn uitgezocht, worden deze gepland. De bestrating van de 

dam wordt doorgetrokken waarbij er twee treden naar het strand komen. Langs de 

Strandhaven komt asfalt met split en een trapje naar een vlonder aan het water. Er komen nog 

drenkelingentrapjes. 

 De heer Brouwer heeft met de commissie Ruimte bij de strekdam van het Strandeiland 

gekeken voor een mogelijk toekomstig havenhoofd. De punt van de strekdam blijkt 

ongeschikt. Baljon Landschapsarchitecten werkt een aantal concepten uit om het 

preekstoelgedeelte prettiger aan te kleden. 

 

6. 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. Daarbij staat hij met name stil bij de werkzaamheden in het Boulevardgebied, de 

verkoop en bouw van de woningen in het gebied van fase 2, overloopterrein en voortgang fase 3.  

 

Boulevardgebied: 

Het gebied voor het Dolfinarium wordt tijdelijk als parkeerterrein ingericht. Ook komen daar tijdelijke 

faciliteiten voor de watertoeristen. Een deel van het gebied kan voor evenementen worden ingezet. Het 

busstation is in voorjaar 2018 gereed. Het verkeersluwe regiem wordt zsm geïmplementeerd. Via een 

bebordingsplan worden de toeristen geïnformeerd over de bereikbaarheid. De heren Baljon en Eldonk 

toetsen of deze voldoen aan de randvoorwaarden voor plaatsing in het definitieve gebied. 

 De heer De Jong vraagt of het Bastion ook wordt opgebouwd zonder provinciale subsidie.  

 De heer Brouwer geeft aan dat het college hier, mocht provinciale subsidie uitblijven, geld 

voor beschikbaar moet willen stellen. Doordat het Bastion een extra functionaliteit is en de 

brug hiervoor al is verschoven, is men hier niet blind voor. 

 

Woningbouw: 

De huurwoningen van de Watersportboulevard worden binnenkort opgeleverd aan Achmea vastgoed. 

In het voorjaar 2018 zijn de (huur)woningen van de Bakens gereed. Begin 2018 start de bouw van de 

Vuurtoren op het Noordereiland. De 61 grondgebonden woningen worden in het voorjaar gebouwd en 

in een later stadium de bouwkavels. De verkoop van de rij/hoekwoningen valt wat tegen. De 

consument is nu kritischer. Vanwege de gemeentelijke toewijzingsprocedure komt volgens de heer 

Van Hunen 80% uit de regio. 

 De heer Petersen vraagt wanneer de bruggen 5 en 6 in gebruik worden genomen. 

 Na afronding van de zandtransporten wordt de tijdelijke verharding van de Kop van de 

Stadswerven in het voorjaar ‘18 aangebracht. Hierna is verbinding naar brug 4 over de 

Vissershaven mogelijk.  

 De heer Petersen ervaart parkeerproblemen op het Zuidereiland. Wanneer is de parkeergarage 

op de Kop van de Stadswerven gereed en is er een deadline voor de bouw van de bouwkavels?  

 De heer Van Hunen geeft aan dat het nog 2 jaar duurt voordat de Kop van de Stadswerven 

wordt bebouwd. Op dit moment loopt de planvorming waarna de bestemmingsprocedure in 

gang wordt gezet. Er komt ook een appartementengebouw in het stadspark. Met de kopers van 

de bouwkavels zijn afspraken gemaakt over de bouwfasen. 

 

Overloopterrein: 

Uit het sanerings- en boulevardgebied worden gronden richting het overloopterrein langs de N302 

gebracht. Het verbindingstunneltje wordt uitgegraven en ingericht zodat de toerist op een nette manier 

Harderwijk binnenkomt. De ontsluiting van het terrein vindt plaats in 2018. Zodra het terrein in 2019 
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gereed is, kan het tijdelijke p-terrein aan de Flevoweg voor fase 3 worden ingericht. Met delokale 

corporatie Endura vindt een onderzoek plaats naar een haalbare businesscase voor een zonnepark. 

 

Fase 3: 

In De Stadswerven komt een doorvaarbare gracht met een aantal bouwblokken. De Kades krijgt drie 

eilanden met pakhuizen langs de N302. De bedoeling is om hier twee gasloze wijken van te maken. 

Een optimalisatie van het stedenbouwkundige plan vindt nog plaats. In het 1
e
 kwartaal 2018 start de 

aanbesteding, waarbij dit in deelprojecten in de markt wordt gezet. Vanwege de diepere gracht is een 

mini-sanering noodzakelijk. Omdat de provincie de zaak nog niet heeft afgesloten, is een nieuwe 

procedure niet nodig. Er is een nieuwe projectleider geworven voor fase 3.  

 

7. Rondvraag en afsluiting 

 

Rondvraag 

 De heer Kok vraagt of Waterfront op IJs de laatste handeling van de heer Brouwer is.  

 De heer Brouwer blijft voorlopig nog als adviseur in dienst. In januari vindt een 

afscheidsreceptie plaats. 

 De heer Nagtegaal vraagt of de aansluitende straten op de Boulevard ook worden opgeknapt. 

 De heer Sjoerdsma meldt dat de Vijhestraat en Bruggestraat in 2018 worden aangepakt. Het 

stadsbedrijf heeft de Havendam in een meerjarenplanning opgenomen. 

 De heer Asselbergs geeft aan dat de heer Brouwer 8 jaar de scepter bij Waterfront heeft 

gezwaaid waarvan hij 7 jaar getuige is geweest. Opvallend is zijn helderheid, inzicht volgorde 

en samenhang van de verschillende complicerende dimensies. De afhandeling van de 

tussentijdse aanpassingen in de planning binnen 3 vuren (bestuur/marktpartijen/KBG) verliep 

rustig en constructief. Als dank biedt hij een cadeau aan. 

 De heer Brouwer is geholpen met de ideeën vanuit de KBG. In gesprek gaan met de personen 

waarvoor de plannen zijn gemaakt was een heerlijk proces. 

 

Afsluiting 

De volgende klankbordgroepvergaderingen voor 2018 worden nog ingepland. Niets meer aan de orde 

zijnde, sluit voorzitter Asselbergs de vergadering om 21.55 uur.  


