
We zijn nu zo’n 100 jaar verder. In de afgelopen jaren is met 
uitvoering van het programma Ruimte voor de Vecht hard gewerkt 
om van de Vecht weer een halfnatuurlijke laaglandrivier te maken. 
Een rivier waar water en natuur de ruimte krijgen. In Hardenberg 
werd het Vechtpark Hardenberg aangelegd: een parkachtig 
rivierenlandschap bij het centrum van Hardenberg. Naast ruimte 
voor water en natuur, is het Vechtpark geschikt om te wandelen, 
te fi etsen of van de natuur te genieten. Stad en rivier zijn weer 
met elkaar verbonden. Hardenberg keert het gezicht weer 

naar de Vecht!
 

Dankzij de aanleg van sluizen is anno 2019 varen op de 
Vecht ook weer mogelijk. Eerder al werd een sluisje bij 

De Koppel in Hardenberg aangelegd. Vorig jaar 
werden ook bij de stuwen Mariënberg/Diffelen en 

Junne sluisjes aangelegd. De Vecht is nu weer 
vanaf de Duitse grens tot aan Zwolle bevaarbaar. 
Ook een rondje varen richting Drenthe of Twente 
is nu mogelijk. Er varen straks dus meer 
bootjes op de Vecht. 
We verwelkomen de vaarrecreanten graag in 
Hardenberg voor een bezoek aan de winkels 

of horecagelegenheden in de stad. Dan moet er natuurlijk wel een plek zijn 
waar ze aan kunnen leggen. Verder zien we een groeiend aantal inwoners 
dat de Vecht vanaf het water beleeft. Zij willen graag een plekje om hun 
eigen boot aan te leggen. Daarom willen we zorgen voor 
aanlegvoorzieningen in het Vechtpark. Zo bieden we waterrecreanten een 
warm welkom. En we voorkomen dat bootjes afmeren op plekken waar dat 
niet de bedoeling is. Bijvoorbeeld bij natuurlijke oevers en in rustgebieden 
voor vogels. 

Waar die aanlegvoorzieningen precies moeten komen en wat er verder 
nodig is, horen we graag van de omwonenden van het Vechtpark en 
andere betrokken partijen. Samen werken we aan een plan waarin staat 
waar de aanlegplaatsen het beste kunnen worden gerealiseerd, hoe ze 
eruit moeten zien en welke voorzieningen er nodig zijn. Dit plan leggen we 
uiteindelijk voor aan de gemeenteraad. We verwachten dat de aanlegvoor-
zieningen met ingang van het vaarseizoen van 2020 klaar zijn. Om ook dit 
jaar al te zorgen dat bootjes in het Vechtpark kunnen aanleggen, maken 
we voor het vaarseizoen van 2019 tijdelijke voorzieningen. Ook daarbij 
vragen we omwonenden en de betrokkenen om met ons mee te denken. 
Ik hoop en verwacht dat we samen komen tot een mooi plan, waarmee 
we het Vechtpark nog aantrekkelijker maken dan het nu al is. 
Alwin te Rietstap, wethouder 
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Meer bootjes op de Vecht 
De Vecht bij Hardenberg kent een lange geschiedenis. Het varen op de Vecht was 

daarbij al die jaren onderwerp van gesprek. Rond 1900 werd de Vecht vooral gebruikt 

door beroepsvaart. Om zo snel mogelijk van Hardenberg naar Zwolle te varen, werden de bochten 

afgesneden. Later bleek dat er door alle ingrepen te weinig water door de Vecht stroomde voor de 

scheepvaart om er te kunnen varen. Daarom werden in de jaren ’20 van de vorige eeuw stuwen aangelegd. 

Zo bleef het water in de Vecht op peil. Tegelijkertijd maakten deze stuwen de scheepvaart tussen Hardenberg 

en Zwolle onmogelijk. 

Omwonenden bijgepraat over proces
Op 17 januari werden omwonenden bijgepraat over de manier waarop het plan voor de aanlegplaatsen 
wordt gemaakt.

Circa 80 omwonenden van het Vechtpark Hardenberg kwamen naar het gemeentehuis. Wethouder Alwin te Rietstap praatte 
hen bij over het plan voor de aanlegplaatsen. Ook vertelde hij over het proces. De wethouder nodigde de omwonenden uit 

om zelf ook mee te denken. Maar liefst 12 omwonenden hebben zich aangemeld om mee te doen in de werksessies. Omdat 
per groep enkele vertegenwoordigers worden afgevaardigd in de werksessies, zijn uit deze aanmeldingen vijf omwonenden 

uit verschillende buurten gekozen die gaan meedoen in de vier werksessies. De omwonenden die meedoen in de werksessies 
vertegenwoordigen de buurten Vechtvoorde/havenhoofd, Heemsermarsweg/Reigerstraat, Achterbrink/De Opgang, Willebrandt 

van Oldenburgstraat, Jan van Arkelstraat. Daarmee zijn de omwonenden stevig vertegenwoordigd bij de werksessies.

Aanlegplaatsen in het Vechtpark Hardenberg 
Om ervoor te zorgen dat in Hardenberg voldoende ruimte is voor bootjes om aan te leggen, wil de gemeente extra 
aanlegplaatsen realiseren. Het plan voor de aanlegplaatsen wordt samen met inwoners en belanghebbenden gemaakt. 
Met deze nieuwsbrief houdt de gemeente u regelmatig op de hoogte van de voortgang.



De vertegenwoordigers van de verschillende groepen gingen aan vier tafels 
met elkaar in gesprek over hun wensen en ideeën voor de aanlegplaatsen. 
In deze eerste werksessie ging het nog niet over de locatie. Die vraag komt 
in een volgende werksessie aan de orde.  

Omwonenden: “geen overlast”
De deelnemers aan de ‘bewonerstafel’ zien graag dat de aanlegplaatsen 
stapsgewijs worden aangelegd: “begin klein, kijk hoe het werk en groei dan 
verder”. Als het aan de omwonenden ligt, wordt een eventuele haven bij de 
binnenstad niet al te groot. Een grotere haven hoort buiten de stad. Het 
voorkomen van overlast is voor de omwonenden van het Vechtpark een 
belangrijke randvoorwaarde. Volgens de omwonenden moeten er basisvoor-
zieningen zijn, maar mogen deze voorzieningen niet voor overlast zorgen. 
Horecavoorzieningen zijn niet nodig: die zijn al in de binnenstad.

Groene groepen: “hou het schoon en natuurlijk”
Ook vertegenwoordigers van natuur- en landschaporganisaties denken mee. 
Zij gaven aan de nieuwe aanlegplaatsen vooral te zoeken bij de bestaande 
voorzieningen. Het is volgens deze groep niet verstandig om elders in het 
Vechtpark een nieuwe clustering te maken. Zo ligt er een mooie wandelprome-
nade die prima uitgebreid kan worden met aanlegplaatsen. De groene groepen 
zien voorzieningen bij voorkeur kleinschalig, langs de oever en goed ingepast 
in de omgeving: “hou het schoon en natuurlijk”. Volgens deze groep komen er 
steeds meer elektrische bootjes. Hiermee moet rekening worden gehouden 
met laadpunten. Verder vraagt deze groep aandacht voor de kwaliteit van 
het water. Een zorg is de vaarsnelheid van de bootjes. 

Waterrecreatie
De watersportverenigingen zien rivier de Vecht als een enorme kans. Water 
biedt volgens deze groep veel meerwaarde voor inwoners en passanten. Voor 
watersporters is de verbinding met het centrum belangrijk. Zij zien het liefst 
een fl inke uitbreiding van het aantal ligplaatsen met een lange steiger waar 
ook ruimte is voor een rondvaartboot. Ook is er behoefte aan voorzieningen 
zodat watersporters hun boot uit het water kunnen halen en onderhoud kunnen 
plegen. Dt hoeft niet bij het centrum plaats te vinden. De verenigingen zouden 
best een rol op zich willen nemen als het gaat over beheer en toezicht, 
bijvoorbeeld in het voorkomen dat er te snel gevaren wordt.

Ondernemers centrum
De ondernemers in het centrum van Hardenberg zien graag een jachthaven 
die goed bereikbaar is vanuit het centrum, bijvoorbeeld tegenover de 
Troubadour tussen de twee bruggen. Hier zou ook plek kunnen zijn voor 
andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld camperplaatsen en een strandje. 
Voor passanten moeten de aanlegplaatsen aan de centrumzijde worden 
aangelegd, in de buurt van de Troubadour of Gedempte Haven. Daarbij horen 
volgens de ondernemers voorzieningen die de passanten uitnodigen om een 
bezoek te brengen aan het centrum. Horecavoorzieningen zijn al in het 
centrum, maar bijvoorbeeld een douchevoorziening bij een haven is wel 
gewenst. De ondernemers gaven aan hierin zelf ook te willen investeren. Bij 
het maken van de aanlegplaatsen, moet ook de omgeving op de wal worden 
aangepakt en verfraaid. Om capaciteit te winnen, kan de bestaande haven 
geoptimaliseerd worden. Bij het gebruik van de haven horen ook goede 
afspraken over het beheer en de organisatie: wie is verantwoordelijk voor 
het gebruik van de haven?  
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Eerste werksessie geeft 
eerste beeld van wensen 
voor aanlegplaatsen 
Op donderdagavond 31 januari gingen vertegenwoordigers van inwoners 
en verschillende betrokken groepen met elkaar in gesprek over de 
aanlegplaatsen. De opdracht voor de deelnemers aan de werksessies: 
kom met twee tot drie scenario’s met daarin opties voor aanlegplaatsen 
in het Vechtpark. 



Vragen?
Hebt u vragen? Neem gerust contact op. Bureau Royal HaskoningDHV 
begeleidt het uitwerken van het plan voor de aanlegplaatsen in opdracht 
van de gemeente Hardenberg.

Froukje Oostra
Projectleider en Omgevingsmanager
M + 31 6 52 01 85 31 / E froukje.oostra@rhdhv.com 

Ir. Berry van den Berg
Stedenbouwkundige, senior adviseur, Planstudie & Regionale Ontwikkeling
M +31 6 51 78 78 46 | E berry.van.den.berg@rhdhv.com
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Samen een plan maken
Omwonenden en betrokken partijen maken in vier werksessies een plan voor 
de aanlegvoorzieningen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg.

Watersportvereniging Hardenberg: 
zet de Vecht weer op de waterkaart van Nederland
Everhard Brunink is voorzitter van de Watersportvereniging Hardenberg en nam deel aan de eerste werksessie. De Watersportvereniging Hardenberg 
werd twee jaar geleden opgericht. Everhard Brunink: “Dankzij de opening van de sluizen wordt de Vecht meer bevaarbaar. We hebben de Watersport-
vereniging opgericht om het watertoerisme op de Vecht bij Hardenberg te promoten, maar ook Vechtdalbreed waarbij we nauwe contacten met Ommen 
en Dalfsen onderhouden. We zien namelijk grote kansen voor deze regio. We zijn met open armen ontvangen en inmiddels heeft onze vereniging meer 
dan 100 leden en wekelijks komen er nieuwe bij.”

Allerlei groepen die betrokken zijn bij 
het Vechtpark Hardenberg zijn 
uitgenodigd om mee te denken en 
mee te ontwerpen: omwonenden, 
plaatselijk belangen uit de buurt, 
natuur- en landschaporganisaties, 
kanovereniging, roeivereniging, 
watersportvereniging en ondernemers 
in horeca, retail en vrijetijdseconomie.

In vier werksessies hebben vertegen-
woordigers van deze groepen het over 

welke en hoeveel bootjes we in 
Hardenberg kunnen verwachten en 
wat daarvoor nodig is. Ook de plek 
waar de aanlegplaatsen gerealiseerd 
kunnen worden is een belangrijk 
onderwerp tijdens de werksessies. 
Daarna wordt gesproken over hoe de 
aanlegplaatsen er uit moeten zien en 
welke voorzieningen er nodig zijn.

Alle informatie die in de werksessies 
naar voren komt, wordt verwerkt in 

een concept-plan met daarin twee 
tot drie scenario’s met daarin 
verschillende opties voor de 
aanlegplaatsen. Deze scenario’s 
worden eerst aan inwoners en 
belangstellenden voorgelegd tijdens 
een informatiebijeenkomst. Op basis 

van de reacties op het concept-plan, 
wordt een advies gemaakt voor het 
college van burgemeester en wet-
houders. 
Het college van B&W en uiteindelijk 
de gemeenteraad nemen uiteindelijk 
een besluit over het plan.

Volgens Everhard Brunink kijkt de Watersportvereniging ook goed naar het 
historisch belang. “De scheepvaart is in het verleden erg belangrijk geweest 
voor Hardenberg. We willen graag weer de link leggen met hoe het vroeger was. 
We hebben ons jarenlang met de rug naar de Vecht gekeerd. De Vecht werd als 
een lastige rivier gezien. Gelukkig richten we ons de laatste jaren weer naar de 
Vecht en zien we de Vecht als een kans. Laten we de Vecht als doorgaande 
vaarroute weer op de waterkaart van Nederland zetten!”

De Watersportvereniging doet actief mee bij het maken van het plan voor de 
aanlegplaatsen in het Vechtpark. “We vinden het belangrijk om mee te denken. 
Wij zouden graag een haven zien, het liefst op de oude locatie, zowel met vaste 
ligplaatsen als ligplaatsen voor passanten. Maar er moet ook plek zijn voor 
historische schepen zoals zompen en tjalken. Bij een haven horen wat ons 
betreft ook faciliteiten zoals een clubgebouw. En een wens die we hebben is 
een ophaalbrug in de Vecht bij de Voorstraat zoals het vroeger altijd is geweest. 

Natuurlijk moet er ook oog zijn voor de natuurwaarden. Daarom vind ik het 
goed dat de gemeente deze werksessies organiseert. Je zit met allerlei partijen 
die verschillende belangen hebben aan tafel. Belangrijk is dat we samen door 
één deur kunnen en samen tot een goed plan komen.”

Everhard Brunink kijkt met plezier terug op de eerste werksessie. “Het was een 
positieve avond! Deze eerste avond was vooral nog informatief en verkennend. 
We zaten nu nog met onze eigen club aan tafel te brainstormen. Daarom kijken 
we uit naar de volgende werksessie. Dan wordt het natuurlijk interessanter als 
de verschillende partijen bij elkaar aan tafel zitten en met elkaar in gesprek 
gaan. Dan gaan we het ook over de locatie hebben. Maar al met al denk ik dat 
we er met elkaar wel uit gaan komen.”

Meer weten over de Watersportvereniging? Kijk op www.wsvhardenberg.nl 
of www.facebook.com/wsv.hardenberg.3
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Kijk voor meer informatie op de website 
www.vechtparkhardenberg.nl


