
Omwonenden en betrokkenen zoals natuurorganisaties, watersporters en ondernemers gingen tijdens de eerste werksessie met elkaar in 
gesprek over hun wensen en ideeën voor de aanlegplaatsen. De tweede sessie stond in het teken van het zoeken naar mogelijke locaties. 
Tijdens deze sessie kwamen zes mogelijke locaties naar voren voor een jachthaven en 
vijf locaties voor een passantenhaven. De mogelijke locaties zijn aangeduid op de 
kaartjes. 

Derde werksessie
De derde sessie vond op 12 maart plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de 
verschillende locaties gepresenteerd die tijdens de tweede sessie naar voren zijn 

gekomen, aangevuld met informatie van deskundigen. Per locatie zijn voordelen, 
nadelen en belemmeringen aangegeven ten aanzien van de eigendomssituatie, 

natuur, rivierkunde, bestemmingsplan, kosten, verkeer en parkeren. Ook is  
per locatie een inventarisatie gemaakt van mogelijke kansen. 

Passantenhaven in het centrum
Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag. Zij beoordeelden de 
verschillende locaties voor een jachthaven en passantenhaven door 
punten te geven. Over de locatie voor de passantenhaven waren alle 
deelnemers het eens: die moet in het centrum van Hardenberg 
komen, op de plek van de huidige haven (locatie 3-4).

Oude haven in ere herstellen
Ook over de locatie voor de jachthaven was overeenstemming 
onder de deelnemers. Zij kozen unaniem voor het in ere 
herstellen van de oude gedempte haven (locatie 4) op de plek 
waar nu de parkeervoorziening Centrum/Theater ligt. Daarbij 
gaven de deelnemers aan dat het verdwijnen van 
parkeerplaatsen een punt van zorg zijn. Ook zijn de 
investeringskosten hoog. 

De locatie tussen de Voorstraatbrug en Prins Bernardbrug (locatie 
5) eindigde op de tweede plek, gevolgd door een plek langs de 

kade bij de bestaande haven (locatie 3). Hier werd echter door 
omwonenden niet positief op gereageerd.
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Werksessies afgerond 
In de afgelopen weken hebben omwonenden en betrokken partijen in vier sessies gewerkt aan een plan voor de 

aanlegplaatsen voor bootjes in het Vechtpark Hardenberg. 

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 
tijdens werksessies. Op basis van de ideeën van de deelnemers aan de werksessies wordt een aantal scenario’s 
uitgewerkt. De scenario’s worden voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad, die hierover een besluit 
nemen. In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang. In deze editie leest u welke ideeën de 
deelnemers aan de werksessies hebben ingebracht.

LOCATIES PASSANTENHAVEN

LOCATIES JACHTHAVEN



Nu de vier werksessies achter de rug zijn, worden de resultaten verwerkt in een 
rapportage met daarin verschillende scenario’s voor het realiseren van aanleg-
plaatsen in een passantenhaven en jachthaven. Deze rapportage wordt 
vervolgens aan de deelnemers voorgelegd. Zij kunnen hierop reageren. 

Daarna worden de resultaten gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. 
Iedereen die dat wil mag hierbij aanwezig zijn, dus ook belangstellenden die 
niet hebben deelgenomen aan de werksessies. De uitnodiging voor de informatie- 
bijeenkomst wordt via de gemeentelijke media verspreid. Ook tijdens deze 
informatiebijeenkomst is er gelegenheid om te reageren. Alle reacties worden 
als bijlage bij de rapportage gevoegd.

De rapportage wordt besproken door het college van burgemeester en 
wethouders die een voorstel aan de gemeenteraad doen over het te kiezen 
scenario. Als de raad instemt, kan de volgende fase starten, namelijk het 
ontwerpen van een plan voor de aanlegplaatsen. 
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Presentatie resultaten tijdens informatiebijeenkomst 
De resultaten van de werksessies worden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. Daarna worden de resultaten voorgelegd aan het college van 
B&W en de gemeenteraad.

Vragen?
Bureau Royal HaskoningDHV begeleidt het uitwerken van het plan voor 
de aanlegplaatsen in opdracht van de gemeente Hardenberg. Froukje 
Oostra en Berry van den Berg zijn namens Royal HaskoningDHV 
aanspreekpunt.

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

Hebt u vragen? Neem gerust contact op.

Volg het hele proces op  
www.vechtparkhardenberg.nl. 

Verschil tussen 
passantenhaven  
en jachthaven
Aanlegplaatsen in een passantenhaven zijn bedoeld voor passanten 
die kort (enkele uren tot enkele dagdelen) aan willen leggen, 
bijvoorbeeld om een bezoek aan het centrum te brengen. 

Deze ligplaatsen zijn vaak gemakkelijk toegankelijk en liggen op loop-
afstand van het centrum. Het is niet de bedoeling om hier te overnachten. 
In de jachthaven mag langer aangelegd worden. Ook mag hier op de boot 
overnacht worden. Daarom zijn in een jachthaven meer voorzieningen 
nodig, zoals elektriciteit, een waterpunt, een afvalinnamepunt, douche/wc.
Dat er een verschil is tussen een passantenhaven en een jachthaven, wil 
niet zeggen dat ze niet op dezelfde plek gevestigd kunnen zijn. Maar het 
kan ook goed zijn dat men ervoor kiest om beide havens wel gescheiden 
aan te leggen. 

Werksessie 1

Werksessie 2

Werksessie 3

Besluit door
gemeenteraad 

Advies aan
B&W

Informatie
bijeenkomst

Werksessie 4Start 
bijeenkomst

Omwonenden 
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Vierde werksessie: zorgen en oplossingen 
Op 3 april was de vierde en laatste werksessie. De deelnemers stonden na een 
terugblik op de eerdere sessies vooral stil bij de zorgen die verschillende groepen 
hebben bij de mogelijke locaties. Dat gebeurde per groep deelnemers: 
ondernemers, natuurorganisaties, watersporters en omwonenden. De groepen 
gaven per locatie aan waar hun zorgen liggen of waarom er volgens hen geen 
haven zou moeten komen. De lijst werd doorgegeven aan de andere groepen, die 
met oplossingen kwamen voor de zorgen. Het samen formuleren van zorgen en 
oplossingen heeft veel waardevolle informatie opgeleverd. Hierdoor is nog 
duidelijker geworden met welke punten deelnemers in meer of mindere mate 
moeite hebben. Dit wordt meegenomen bij het verder uitwerken van het plan.


