
Vanaf het terras van de Troubadour zit je eerste  
rij voor de werkzaamheden van de Voorstraatbrug. 
Nog even en het is klaar. “Het is natuurlijk nooit fijn 
om lang tegen een bouwput aan te kijken, maar het 
hoort er nu eenmaal bij”, vindt Herman Potgieter, 
eigenaar van de Troubadour.

“We hebben niet veel overlast gehad, maar het  
uitzicht is natuurlijk wel wat minder vanaf het terras  
zo. Ik hoop dat de werkzaamheden klaar zijn voor  
het mooie weer begint. Onze gasten zitten precies 
tegenover het werkterrein.” Hij is tevreden met het 
eindresultaat. “De Voorstraatbrug zal wel nooit de 
schoonheidsprijs winnen, maar de brug is goed 
opgeknapt.” 

De ontwikkelingen in het Vechtpark trekken meer 
bezoekers naar het gebied, merkt Potgieter.  

“Wij varen met een terrasboot tussen De Koppel en de 
Willem-Alexanderbrug, dus dan zie je veel. Er komen 
meer wandelaars en recreanten rond de oevers van 

de Vecht. Vooral op zondagen wordt het hier steeds 
drukker. Ik wil me met de Troubadour ook meer gaan 
richten op de Vecht. We gaan het pand dit voorjaar 
nog schilderen, zodat de buitenkant een heel andere 
uitstraling krijgt. We willen de zaak meer presenteren 
als grand café met ruimere openingstijden, zodat 
gasten ook overdag bij ons terecht kunnen. Ook ben 
ik in gesprek met de gemeente en het waterschap om 
te kijken of we ons terras nog beter en mooier kunnen 
maken. Ontwikkelingen genoeg langs de Vecht!” 

Gasten zitten eerste rij 

Meer ruimte voor water, natuur en recreatie. Dat is de kern van de 
herinrichting Vechtpark Centrum Uiterwaard. Plegt-Vos Infra & Milieu 
informeert u gedurende dit project graag over de vorderingen.  
Meer informatie over het project: www.vechtparkhardenberg.nl. 
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Op woensdagmiddag 13 april konden belangstellenden 
met eigen ogen zien hoe de werkzaamheden in het 
Vechtpark vorderen. De afgelopen periode is hard 
gewerkt en het resultaat mag er zijn!

Medewerkers van Plegt-Vos gingen op pad door het gebied 
met belangstellenden om te laten zien waar de afgelopen 
periode aan is gewerkt. Ze bekeken onder andere de 
Voorstraatbrug, de overlaat en het Heemsermarspark.  
De bezoekers waren enthousiast over de vorderingen. 
 “Mooi om te zien hoe het opknapt!”

struinen door het 
Vechtpark tijdens 
open dag 



blijf op de hoogte!
Volg een van onderstaande kanalen en blijf op de hoogte van de werkzaam-
heden in en rond het Vechtpark. Ook kunt u elke woensdag vanaf 15.00 uur 
binnenlopen bij de bouwkeet van Plegt-Vos Infra en Milieu aan De Brink 30, 
Hardenberg.
  www.vechtparkhardenberg.nl
 
 @vechtpark
 
 Facebook.com/gemeentehardenbergin
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Planning
Wat is ondertussen afgerond en wat staat nog op het programma? Kijk in de planning voor een overzicht van de werkzaamheden.

2015
april apriljuli julioktober oktober

2016 2017

2015
De werkzaamheden aan de uiterwaarden, het Heemsermarspark en de 
Voorstraatbrug zijn grotendeels afgerond. Het Heemsermarspark is uitgebreid 
en toegankelijker gemaakt met wandel- en fietspaden. Ook is een noodberging 
aangelegd. De Voorstraatbrug is aangepast, zodat de doorstroming van de 
Vecht bij hoog water soepeler verloopt. Door de aanpassingen heeft de brug 
een betere uitstraling gekregen. 

[Voorjaar 2016]
In de bocht op de dijk, tussen de Amaliabrug en Willem Alexanderbrug 
wordt het transferium aangelegd, waar je je auto en fiets kunt parkeren. 
Aan ’t Holt, ter hoogte van het Heemsermarspark wordt gewerkt 
aan de overlaat. Hier kan het water bij extreem hoge waterstand 
overstromen naar de waterberging in het park. De overlaat wordt een 
landschapskunstwerk en kan ook worden gebruikt als tribune tijdens 
evenementen rond de Vecht. Aan de Voorstraatbrug worden de laatste 
werkzaamheden verricht aan de duikers en de leuning. 

Om alle projecten te realiseren wordt hard gewerkt in het Vechtpark. Dit kan 
betekenen dat er (tijdelijk) sprake is van overlast. De komende periode staan  
de volgende werkzaamheden op het programma:

Locatie: ’t Holt tussen J.C. Kellerlaan en Reigerstraat 
De weg ’t Holt wordt in april en mei enkele weken afgesloten voor doorgaand 
verkeer in verband met de aanleg van het transferium en de overlaat. Aan-
wonenden zijn bereikbaar via een tijdelijke route die ter plekke wordt  
aangegeven met borden. Hierop wordt ook de exacte periode van afsluiting 
vermeld. Na de werkzaamheden gaat de dijk weer open voor voetgangers  
en fietsers. Voor gemotoriseerd verkeer blijft de dijk voortaan gesloten.
 
Locatie: Voorstraatbrug
Aan de Voorstraatbrug worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.  
Aan de zijkanten worden de balkons ingericht en voorzien van natuursteen.  
Ook komen er trappen van de brug naar de balkons en vervolgens naar de 
uiterwaarden. De brug is tijdens de werkzaamheden open voor verkeer,  
maar er kan wel sprake zijn van overlast. 

Overzicht werkzaamheden 
komende periode

Hoe beleef jij het Vechtpark?  
Doe mee aan de prijsvraag  
en win een ballonvaart!
De komende weken wordt de herinrichting van het gebied Centrum 
Uiterwaard in het Vechtpark Hardenberg afgerond. Ter gelegenheid van de 
heropening van dit gebied, kun je meedoen aan een prijsvraag en maak je 
kans op een ballonvaart voor twee personen.

Hoe kun je meedoen?
Je kunt meedoen aan de prijsvraag 
door op jouw eigen manier te vertellen 
of te delen hoe jij het Vechtpark 
beleeft. Je mag hierbij zo creatief 
mogelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld 
meedoen met een selfie in het 
Vechtpark of een mooie foto van  
het Vechtpark, maar je kunt ook  
een verhaal of gedicht schrijven,  
een anekdote delen, een kort  
filmpje maken (maximaal 30 
seconden) of een tekening maken.  

Je kunt jouw inzending tot 12 juni 
indienen door te mailen naar  
vechtpark@hardenberg.nl of door  
je inzending in de bus te gooien bij  
de bouwkeet van Plegt-Vos, De Brink 
30 in Hardenberg. De winnaars ont- 
vangen persoonlijk bericht en worden 
bekend gemaakt op de website  
www.vechtpark-hardenberg.nl. 
Er worden vier ballonvaarten voor 
twee personen weggegeven, dus er 
kunnen maar liefst vier inzendingen 
winnen! 
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wat is er te doen in het Vechtpark?
Het Vechtpark is een prima plek voor evenementen. Zet de volgende data vast in 
uw agenda:

  Op 4 juni organiseren Staatsbosbeheer en De Koppel het Vechtival. Van 
12.00 tot 16.00 uur vinden er in en rond natuuractiviteitencentrum De Koppel 
tal van activiteiten plaats. Voor meer informatie http://www.dekoppel.com

  Zaterdag 11 juni vormen de Haven en de Vecht in het centrum van 
Hardenberg het decor van Oeverloos genieten aan de Vecht. Van 16.00 uur 
tot 21.00 uur zijn er gratis activiteiten zoals theatervoorstellingen, muziek, 
beeldende kunst, dans, zang en poëzie.

Foto: Johan Poffers

Voorjaar in het Vechtpark


