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Figuur 1 Luchtfoto van de Vecht en gebied rondom Gramsbergen. 

 

  

Gramsbergen 
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 Inleiding 

In 2007 zijn de gebiedspartners rond de Vecht, waaronder waterschap Vechtstromen, de gemeente 

Hardenberg en de provincie Overijssel het programma Ruimte voor de Vecht gestart met als doelen 

waterveiligheid, een sociaaleconomische impuls en het integraal realiseren van de natuuropgaven. De kern van 

het programma bestond uit het omvormen van de Vecht tot een veilige, half natuurlijk laaglandrivier.  

 

Inmiddels is vanuit het programma Ruimte voor de Vecht een groot aantal deelprojecten succesvol uitgevoerd. 

Het gebied rondom Gramsbergen is tot nu toe niet meegenomen in de planvorming. De gemeente Hardenberg 

en waterschap Vechtstromen hebben als partners van Ruimte voor de Vecht het initiatief genomen om een 

integrale herinrichting voor te bereiden voor de Vecht bij Gramsbergen. In het voorjaar van 2018 is een 

verkenning uitgevoerd naar de financiële en bestuurlijke haalbaarheid. 

 

Met het voorbeeld van het Vechtpark bij Hardenberg en de verandering van de Vecht bij Ommen voor ogen, is 

door veel partners en stakeholders enthousiast gereageerd op het initiatief. Het project is omgedoopt tot 

Vechtrijk Gramsbergen. 

 Vecht bij Gramsbergen 
De Vecht bij Gramsbergen, tussen de Haandrik en Baalder, is nog vrijwel onveranderd sinds die in de vorige 

eeuw werd genormaliseerd. Alleen bij de Loozensche Linie is de rivier heringericht. De uiterwaarden zijn in 

gebruik als intensieve landbouwgrond (grasland met hier en daar een maisperceel). De oevers zijn nog 

grotendeels vastgelegd met steen en puin en er is over de gehele lengte een zandwerende kade aangebracht. 

Hierdoor wordt rivierdynamiek voorkomen en krijgen natuurlijke processen geen kans. Er zijn geen 

aanlegplaatsen voor boten en de uiterwaarden zijn nauwelijks toegankelijk voor wandelaars of fietsers. De 

bebouwing in Gramsbergen staat met de rug naar de rivier, het zicht vanuit het dorp wordt grotendeels 

weggenomen door schuurtjes en schuttingen. 

 Opgave 
In opdracht van het waterschap en de gemeente is er een door de bewoners, stakeholders en partners 

gedragen visie voor de Vecht tussen de Haandrik en Baalder opgesteld. Deze visie is passend bij de doelen en 

randvoorwaarden.  

 Leeswijzer 
Dit document is het Achtergronddocument. Naast het Achtergronddocument is een Visiedocument opgesteld. 

Het visiedocument bestaat uit de schets met een toelichting. Het Visiedocument richt zich vooral op het 

resultaat van het participatieproces en kan gezien worden als een samenvatting van voorliggend 

Achtergronddocument.  

 

Het Achtergronddocument beschrijft de doelen in hoofdstuk 1. De analyse van de huidige situatie en de 

uitgangspunten die daaruit voorkomen, zijn opgesomd in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 staat ook een uitgebreide 

reflectie van het participatieproces dat doorlopen is. De afwegingen om te komen tot de schets, worden 

benoemd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 wordt de visie beschreven. In hoofdstuk 6 is een samenvatting van de 

antwoorden op de ingebrachte wensen opgesomd. In hoofdstuk 7 wordt het vervolg (planning) en de 

haalbaarheid omschreven. Hier gaat het over de procedures en de kosten.  
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Figuur 2 Luchtfoto met het projectgebied Vechtrijk Gramsbergen wit omlijnd. 

 Wat ging vooraf 

1.4.1 Programma ruimte voor de Vecht 

Voor de ontwikkeling van de Vecht en het Vechtdal wordt sinds 2007 samengewerkt met 13 gebiedspartners. 

Het door de provincie Overijssel geïnitieerde programma Ruimte voor de Vecht is daarbij het vertrekpunt (zie 

Figuur 2 voor het plangebied van het programma). In het programma wordt meer ruimte voor het water 

gecombineerd met een veilige afvoer, goede bediening van de functies landbouw en natuur en het verbeteren 

van de waterkwaliteit. Daarmee ontstaan nieuwe kansen voor de economie en voor de sociale structuur van 

het Vechtdal [Waterschap Vechtstromen 2017a]. De doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht 

zijn samengevat: 

• zorgdragen voor de waterveiligheid voor mens en dier langs de Vecht; 

• het creëren van een sociaaleconomische impuls; 

• integraal realiseren van de natuuropgaven (zowel water- als landnatuur). 
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1.4.2 Grensoverschrijdende Vechtvisie 

De Grensoverschrijdende Vechtvisie die in 2009 [DHV, 2009] is opgesteld, geeft mede richting aan de 

ontwikkeling van de half natuurlijke laaglandrivier. De visie is opgesteld om een kader te creëren voor huidige 

en toekomstige projecten en initiatieven langs de Vecht en in het Vechtdal. Daarnaast heeft de Vechtvisie als 

doel om de Duits-Nederlandse samenwerking tussen de betrokken partners te stimuleren en intensiveren. Het 

algemene toekomstbeeld is aan de hand van vijf kerndoelen, oftewel statements, verder uitgewerkt. De 

statements vormen de inhoudelijke basis voor de lange termijn visie op de ontwikkeling van de Vecht en het 

Duits-Nederlandse Vechtdal, en worden door alle projectpartners onderschreven: 

Statement 1: Ga voor de volle winst van de levende rivier. 

Statement 2: Maak en behoud het winterbed als grote open ruimte voor landbouw, natuur, recreatie en 

landschap. 

Statement 3: Maak de rivier de voorkant van het Vechtdal. 

Statement 4: Organiseer de bezoekersstromen. 

Statement 5: Maak de Vecht manifest. 

1.4.3 Masterplan Ruimte voor de Vecht 

Om de doelstellingen van het programma Ruimte voor de Vecht te bereiken zijn in 2009 de opgaven, ambities 

en uitvoeringsstrategie vastgesteld door alle betrokken bestuursorganen in het Vechtdal. Hiertoe is het 

Masterplan Ruimte voor de Vecht [Kernteam Ruimte voor de Vecht, 2009] opgesteld. In het Masterplan is de 

visie van het Vechtdal verder uitgewerkt aan de hand van de vijf statements. Ook is een uitvoeringsstrategie en 

-programma beschreven om de visie te realiseren. De uitvoeringsstrategie is conform de Omgevingsvisie 

Overijssel gebaseerd op twee pijlers: 

• de samenhang van het gebied, de kracht van het Vechtdal en het gezamenlijk perspectief ligt in de 

verbondenheid van de rivier, het Vechtdal en de Vechtdalbewoners; 

• het behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het Vechtdal. 
 

In de uitvoeringsstrategie van het Masterplan Ruimte voor de Vecht is aangegeven dat de partners in de 

periode 2010-2011 een gezamenlijke Regionale Voorkeursvariant gaan opstellen. Het idee is dat de Vecht 

locatiegewijs wordt omgevormd waarbij de Regionale Voorkeursvariant ter inspiratie dient. 

1.4.4 Bouwstenen grensoverschrijdende Vechtvisie 

In 2009 is het Alterra-rapport ‘Toekomst van de Vecht als een half natuurlijke laaglandrivier, bouwstenen bij de 

grensoverschrijdende Vechtvisie’ uitgebracht. Op basis van de uitgangspunten van de grensoverschrijdende 

Vechtvisie zijn in de visie bouwstenen voor een half natuurlijke rivier geschetst. De bouwstenen betreffen: 

• meanderende rivierbedding; 

• verbrede rivierbedding in bebouwde omgeving; 

• stuwpasserende nevengeulen; 

• hoogwatermaatregelen; 

• zonering van beheer in het Vechtdal; 

• half natuurlijk stuwbeheer. 
 

Geconcludeerd is dat realisatie van de Vecht als een half natuurlijke laaglandrivier mogelijk is. De 

gepresenteerde bouwstenen kunnen bij een volgende fase van integrale planvorming behulpzaam zijn als 

leidraad. Voor elk projectgebied moet steeds zorgvuldig gekeken worden hoe deze bouwstenen in passende 

maatregelen kunnen worden omgezet. 
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Figuur 3 Drone-foto van Gramsbergen, de Vecht en het Gat van Joosten. 

1.4.5 Van visie naar Ontwerp: Koersdocument 

In 2017 is door waterschap Vechtstromen een Koersdocument ‘De Vecht, uitwerking van half natuurlijke rivier. 

Van visie naar ontwerp’ opgesteld [Waterschap Vechtstromen, 2017b]. In het document worden voor de korte 

en middellange termijn (2017-2027) kaders en maatregelen vastgesteld voor het realiseren van een veilige, half 

natuurlijke rivier. 

Daarnaast geeft het document een weergave van de bepaalde koers (basisontwerp of voorkeursalternatief) die 

op grond van het complexe watersysteem van de Vecht is ontstaan. Om hiertoe te komen is een 

watersysteemanalyse uitgevoerd voor de gehele Vecht. Hierbij zijn achtereenvolgens verschillende scenario’s 

doorgerekend en getoetst aan verschillende toetsingsfactoren. In het achtergronddocument bij het 

Koersdocument is deze studie uitgebreid beschreven [Waterschap Vechtstromen 2017a]. Hierin is toegelicht 

welke scenario’s modelmatig zijn onderzocht en op welke wijze het voorkeursalternatief (het basisontwerp) tot 

stand is gekomen. Het ontwerp, zoals beschreven in het Koersdocument, vormt de basis voor het opstellen van 

de visie.  

 Doelen 
Doelstelling van het project waar dit achtergronddocument een resultante van is: in opdracht van het 

waterschap en de gemeente dient een door de bewoners, stakeholders en partners gedragen en uitvoerbare, 

visie voor de Vecht tussen de Haandrik en Baalder te worden opgesteld. Deze visie is passend bij de doelen en 

randvoorwaarden. Voorafgaand aan het project zijn een aantal doelen geformuleerd. In hoofdlijnen gaat het 

om de volgende doelen: 

• realiseren van een halfnatuurlijke laaglandrivier en terugbrengen rivierprocessen op basis van de 

Kaderrichtlijn Water; 

• realiseren van een aantrekkelijkere leefomgeving;  

• benutten van economische kansen voor recreatie, toerisme en horeca;  

• meer belevingsmogelijkheden van de Vecht; 

• verbinden van de Stad en de Vecht;  

• realiseren aanlegplaatsen voor passanten en inwoners;  

• aanpassen en anticiperen op klimaatverandering (Klimaatadaptatie);  

• kwaliteitsverbetering entree;   
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• natuurinclusieve landbouw;  

• vergroten waterveiligheid; 

• vergroten van de biodiversiteit. 

 
Figuur 4 De Vecht door het weidelandschap (foto: Waterschap Vechtstromen). 
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 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de landschappelijke uitgangspunten van het projectgebied Vechtrijk Gramsbergen 

beschreven. Hoe het landschap is ontstaan, wat de kenmerken en bestaande elementen zijn. Tevens wordt 

onder meer beschreven wat de bestaande bestemmingen en eigendommen van de gronden zijn.   

 Projectgebied 
Het plangebied met een totale lengte van ca. 6 kilometer betreft de Vecht zelf van de Haandrik tot aan de 

Baalder, met daarbij de linkeroever inclusief de uiterwaarden en winterkades. De westelijke oever valt buiten 

de scope van het plangebied. De verbindingen tussen winterbed en bebouwd gebied, inclusief de entree van 

Gramsbergen horen bij het plangebied. 

Renovatie of vervanging van stuw De Haandrik en modernisering van de waterkrachtcentrale vallen buiten de 

scope van het project. Daarnaast vallen de te renoveren vispassage en de reeds ingerichte Loozensche linie 

buiten de scope van het project.  

 Gebiedsbeschrijving 
 

Het Vechtdal rond Gramsbergen is een open landschap. Van dijk tot dijk is het een smal dal (op zijn smalst 110 

meter, op zijn breedst 325 meter). Het dal is voor een groot deel in agrarisch gebruik. De Vecht zelf is in het 

projectgebied, bij een lage waterstand, niet meer dan 25 meter breed. In het dal liggen 3 poelen en enkele 

slootjes. Centraal in het gebied ligt Het Gat van Joosten. Deze plek is gebruikt als zandwinplas. Sinds 

halverwege de jaren ’70 is aan de buitenkant van een oude rivierarm een gat gegraven. Eind jaren ’80 is de plas 

nog iets vergroot. Het is particulier eigendom, maar wordt gebruikt door zowel Gramsbergers als mensen van 

elders. De plek nodigt uit om te vissen, te wandelen, vogels te spotten en te verblijven. 

 

Aan de westkant wordt het projectgebied begrensd door een dijk. Aan de oostkant wordt het projectgebied 

begrensd door de spoordijk (Hardenberg-Gramsbergen-Coevorden), de dijk langs de stad en hoger gelegen 

landbouwpercelen. Aan de noordkant vormt de sluis De Haandrik de begrenzing. Aan de zuidkant wordt het 

gebied begrensd door de projectgrens van project Baalder Uiterwaard.  
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 Landschapshistorie 

 

Figuur 5  Kaart uit 1830: de Vecht zoekt zijn weg slingerend door het landschap. 

 

2.3.1 Ontstaan te midden van dynamische Vecht 

Gramsbergen wordt sinds prehistorische tijden bewoond. In de 14e eeuw was sprake van een kasteel, het huis 

van Gramsbergen. In de 15e eeuw kreeg Gramsbergen stadsrechten. Rondom de stad was het landschap 

continu in verandering door de immer bewegende Vecht. De rivier kende een onregelmatig debiet. De rivier 

was eigenlijk alleen goed bevaarbaar in de waterrijke tijd, ongeveer van oktober tot april. In de zomermaanden 

viel de rivier bijna droog en lag de scheepvaart soms weken achtereen stil. Bovendien was de rivier erg bochtig. 

Men gebruikte zompen die een ondiepe waterligging hadden, waardoor men zo lang mogelijk door kon varen. 

Bij een te lage waterstand werden er door de schippers dammetjes in de rivier opgeworpen. Zodra er 

voldoende water was verzameld, stak men de dam door en kon men weer (een stuk) verder varen. De Vecht 

stroomde door een divers landschap van moerassige laagten, hogere essen, sloten, houtwallen en hagen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomp
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Figuur 6  De Vecht heeft door de jaren heen zijn weg verlegd. Telkens werd de dynamische Vecht iets verder beteugeld door 
vergravingen, dijken en stuwen. 

In de eerste helft van de 19e eeuw begon de mens het dynamische landschap steeds meer vast te leggen. Het 

afwateringskanaal en Kanaal Almelo-De Haandrik werden gegraven, dijken werden versterkt, aangelegd en land 

werd ontgonnen. De ligging langs de Vecht en het kanaal zorgde voor voorspoed in Gramsbergen.  

Rond 1900 werd de Vecht bij Gramsbergen rechter gemaakt. Maar de uiterwaarden bleven drassig.  

Begin twintigste eeuw werd Gramsbergen ook ontsloten door een treinspoor. Het landschap rond 

Gramsbergen werd vastgelegd door deze grote infrastructurele werken. In 1905 is het plan voor stuwen en 

kanalisatie opgesteld. Tussen 1907 en 1914 werden alle stuwen in de Vecht gebouwd en de Vecht 

gekanaliseerd. 

 

De Eerste Wereldoorlog, de economische depressie in de jaren ’30, later de Tweede Wereldoorlog en de 

babyboom maakten dat het buitengebied vooral als een plek voor voedselproductie werd beschouwd. 

Landschapselementen verdwenen. De taak van het waterschap was om water af te voeren en veiligheid van 

burgers te waarborgen, dus de nadruk lag op het verhogen van dijken en een efficiënte afvoer (vaak door het 

recht trekken van watergangen). 
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Figuur 7 Kaart uit 1950: De Vecht is grotendeels vastgelegd, waardoor de omliggende grond beter te bewerken was. 

2.3.2 Integraal landschap 

Grote percelen langs de Vecht werden gebruikt voor beweiding. Door de ambitie om zo efficiënt mogelijk 

voedsel te produceren voor de wereld en uitbreiding van het wegennetwerk, verdwenen nog meer 

landschapselementen rond Gramsbergen. De populatie van Gramsbergen groeide, dus er werden in de 20e 

eeuw veel woningen bij gebouwd. Ook werd de overkant van het kanaal betrokken bij de stadsontwikkeling.  

 

Betere drooglegging zorgde dat de uiterwaarden ook als akkerland konden worden gebruikt. Waterkwaliteit 

werd belangrijker voor de volksgezondheid. Ook biodiversiteit werd een zorgpunt in het landschap. Eind 

twintigste eeuw werd het waterschapbeleid daarom meer integraal. Naast het afvoeren van water werd 

vasthouden van water, ecologie, waterkwaliteit en recreatie thema’s die zorg behoefden. Bij de stuw De 

Haandrik werd in de jaren ’80 een vistrap aangelegd, waardoor de stuw vispasseerbaar werd. Langs de Vecht 

werd het Willem Wolthuispad gerealiseerd, een struinpad tussen de stad en de Vecht.  
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Figuur 8  Topografische kaart uit 2005. 

2.3.3 Landschap in de 21e eeuw 

De Vechtkant van Gramsbergen kan gezien worden als de ‘zachte’ kant van de stad: hier wordt op kleine schaal 

gerecreëerd (voetbal, vissen en het Willem Holthuispad). Dit is de kant waar de Vecht stroomt, waar bijzondere 

natuurwaarden liggen en waar landbouw zijn werk doet. Deze kant was eeuwenlang heel veranderlijk door de 

dynamische Vecht die het landschap vormgaf.  

 

De oostkant van de stad bevat de ‘hardere’ functies en grotere infrastructurele elementen, vormgegeven door 

de mens zoals het kanaal, het spoor, het bedrijventerrein, de sportvelden, de Kanaaldijk en de haven. 
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Figuur 9  Lijnen in het landschap snijden het landschap van noord naar zuid op in zogenaamde ‘scherven’. Het zoekgebied 
voor een nevengeul (grijs weergegeven) ligt in dezelfde richting en doorsnijdt het landschap in dezelfde richting. 

In het huidige landschapsbeeld ligt Gramsbergen afgewend van de Vecht, aan de zachte kant. Tuinen grenzen 

aan de dijk, waardoor de Vecht niet toegankelijk is en nauwelijks beleefd wordt. Aan de oever aan de westzijde 

ligt de waterkering op grote delen direct aan de Vecht, waardoor ook vanaf de Anerweerdweg beleving van de 

Vecht minimaal is.  
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Figuur 10 Bodemkaart: Duidelijke afzettingen van de Vecht in haar omgeving. Deze worden ook Vechtdalgronden genoemd 
(Afz. Roodoornige Vechtdalgronden). In het projectgebied komen met name zandige Vechtdalgronden voor. 

 

 
Figuur 11 Geomorfologische kaart: Vecht stroomt tussen de hoger gelegen regio's Drenthe en Twente. Het oorspronkelijke 
dal van de Oer-Vecht is gevormd in de voorlaatste ijstijd (het Saalien). Smeltwater dat ten zuiden van het landijs naar het 
westen stroomde, heeft zich diep in het landschap ingesneden. Fluvioglaciale zanden hebben dit oerstroomdal later voor een 
groot deel opgevuld. Door afsnoering van de erosiedalen in het Weichselien bleef ook in het Holoceen de afwatering 
moeilijk. In de hierdoor ontstane afgesnoerde meertjes ontwikkelde zich veen. Beekdalbodem met meanderruggen en geulen 
(3R7, groen weergegeven op kaart) is de ondergrond van het projectgebied bij Gramsbergen. 
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 Recreatie & economie 
Gramsbergen is bij veel mensen buiten de regio bekend door wandelrecreatie. Het wordt doorkruist door het 

Pieterpad. “Gramsbergen, daar loop je mee weg!” is een populair evenement in de regio. Lokale ommetjes 

gaan veelal over struinpaden, zoals het Willem Holthuispad.  

 

Daarnaast trekt Gramsbergen veel vissers. Een wedstrijdtraject ligt ten zuiden van de brug over de Vecht. 

Vissers die slecht ter been zijn, kunnen juist in Gramsbergen nog vissen. De rijke cultuurhistorie trekt ook 

gasten van verder weg. Het Historisch Cultureel Infocentrum Vechtdal ontvangt vele belangstellenden. Het 

verhaal van de Slag bij Ane blijft velen boeien.  

 

Kanaal Almelo-de Haandrik wordt gebruikt voor zowel de beroeps- als de recreatievaart. Bij Gramsbergen is 

een jachthaven gelegen die volop gebruik wordt door de recreatievaart. Vaarrecreatie op de Vecht is nog beter 

mogelijk met de nieuwe sluizen die de afgelopen jaren in de Vecht zijn aangebracht. Echter, in Gramsbergen, in 

de Vecht, zijn geen aanlegplaatsen voor boten en de uiterwaarden zijn nauwelijks toegankelijk voor wandelaars 

of fietsers. De wens is om het gebied meer toegankelijk en beleefbaar te maken, zonder te zeer in te boeten op 

natuurwaarden en landbouwwaarden.  

 Archeologie 
De gemeente Hardenberg beschikt over een eigen gemeentelijke archeologische verwachtingskaart en 

beleidskaart. De verwachtingskaart maakt onderscheid tussen gebieden van hoge, matige en lage 

archeologische verwachting. Deze verwachting is hoofdzakelijk gebaseerd op specifieke geomorfologische 

bodemeenheden. De verwachtingskaart vormt de basis van een opgestelde archeologische beleidskaart, 

waarbij de archeologische verwachtingen zijn vertaald in vijf categorieën van archeologisch beleid. Aan deze 

categorieën zijn verschillende verstoringsgrenzen gekoppeld. Als men onder de gestelde grenzen blijft, wordt 

een archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht. 

In het plangebied liggen de volgende zones op basis van de gemeentelijke beleidskaart: 

• Zone 1 (archeologisch onderzoek indien de verstoringsgrenzen groter zijn dan 100 m2 en dieper reiken 

dan 40 cm -mv). 

• Zone 4 (archeologisch onderzoek indien de verstoringsgrenzen groter zijn dan 500 m2 en dieper reiken 

dan 50 cm -mv). 

• Zone 5 (archeologisch onderzoek indien de verstoringsgrenzen groter zijn dan 2500 m2 en dieper 

reiken dan 50 cm –mv). 

 

Rondom de Acaciastraat en de Goudenregenstraat heeft vroeger het kasteel Gramsbergen gestaan. Het kasteel 

Gramsbergen had 2 grachten. De eerste gracht omringde het voorterrein waarop onder andere het koetshuis 

stond. Dit gebied werd de Boomhof genoemd, omdat er diverse bomen stonden. Het koetshuis is in 1942 

afgebroken om plaats te maken voor het Nederlandse Arbeidsdienst kamp NAD 231 met vele barakken.  
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Figuur 12 Archeologische verwachtingskaart (gemeente Hardenberg). 

 Landbouw 
De uiterwaarden zijn in gebruik als intensieve landbouwgrond (weiland met hier en daar een maisperceel). In 

het noordelijk deel betreft het voornamelijk percelen die worden verpacht door de diverse grondeigenaren. Dit 

zijn geen huiskavels. Het perceel van Staatsbosbeheer en enkele particuliere percelen hebben de functie natuur 

en worden extensief landbouwkundig gebruikt. In het zuidelijk deel liggen enkele agrarische bedrijven in de 

uiterwaarden, waarbij in de uitwaarden huispercelen van de boerderijen zijn gelegen. In de nabijheid van het 

plangebied zijn een aantal pluimveebedrijven gelegen.  

 

In de landbouwsector zijn op dit moment diverse ontwikkelingen gaande. De sector heeft mede vanuit de 

stikstofcrisis een uitdaging om de stikstofuitstoot te verminderen. De landbouw is daarnaast begonnen met een 

transitie naar een meer duurzame landbouw.  

 Water 
De Overijsselse Vecht is een regenwaterrivier in Duitsland en Nederland. Net voor Gramsbergen komt de Vecht 

Nederland binnen. De Vecht is in totaal 167 kilometer lang waarvan 60 kilometer in Nederland is gelegen. De 

Vecht kruist in Gramsbergen met de kanalen Almelo-De Haandrik en het Coevorden-Vechtkanaal. Bij hoog 

water in de Vecht worden de sluizen gesloten om te voorkomen dat het gebied tussen Almelo en Vroomshoop 

onder water komt te staan. Bij een lage waterstand in de Vecht blijven de sluisdeuren dicht om te voorkomen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Almelo
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dat het kanaal beneden het peil raakt. De Haandrik heeft als waterknooppunt een belangrijke rol in de aan- en 

afvoer van het hoger gelegen Drentse en Twentse land.  

 

Voor de gehele Vecht wordt nagestreefd om uiteindelijk weer een half-natuurlijke laaglandrivier te realiseren. 

Deze doelstellingen hebben betrekking op rivierdynamiek, ecologie en waterkwaliteit. De doelstellingen zijn 

afkomstig uit de onder meer Kaderrichtlijn Water1, Natuur Netwerk Nederland, Natura 2000 en natuurbeleid 

van de provincie. Gezamenlijk hebben alle partners deze doelstelling benadrukt in het Ruimte voor de Vecht-

programma.   
 

Grondwaterstanden/kwel 

In het winterbed variëren de grondwaterstanden in de zomer van 0.8 – 1.4 m onder maaiveld. In de winter 

variëren de grondwaterstanden van 0.4 – 1 m onder maaiveld. In de hoge ruggen langs het winterbed zijn de 

grondwaterstanden jaarrond zeer diep tot meer dan 2.5 m onder maaiveld. Op basis van de kwelkaarten uit het 

grondwatermodel (betrouwbaarheid is onbekend) blijkt dat er in het projectgebied relatief weinig 

kwelgebieden zijn in vergelijking tot de rest van het Vechtdal. De hoogste potenties zitten direct 

benedenstrooms van de Haandrik en vervolgens wat verder benedenstrooms rond de Loozensche Linie. 

 

Oppervlaktewater 

In het projectgebied bevinden zich de volgende relevante oppervlaktewaterlichamen: 

• Het project bevindt zich in stuwpand Hardenberg met zomer- en winterpeilen van respectievelijk 7.1 

en 6.8 m +NAP. 

• Het peil in kanaal Almelo de Haandrik en de Vecht bovenstrooms van de Haandrik bedraagt jaarrond 

tussen de 9.10 en 9.15 m +NAP. Langs het kanaal ligt een kwelsloot die niet op de legger staat. Uit een 

inventariserend veldbezoek lijkt de hoeveelheid kwel beperkt. 

• Het afwateringskanaal staat in vrije verbinding met de Vecht (iets bovenstrooms van het Gat van 

Joosten) en heeft daarom hetzelfde peilregime. 

• WL03105 kruist het kanaal Almelo de Haandrik, de Hardenbergerweg en watert vervolgens af in de 

Vecht. 

• Het gebied tussen het kanaal Almelo de Haandrik en de Hardenbergerweg wordt bemalen door het 

gemaal Willem Snel (hoogwater afvoergemaal). Er ligt geen kunstwerk bij de uitmonding in de Vecht, 

wel geven beheerders aan dat hier een dam van stenen opgeworpen wordt tijdens laagwater. Het 

streefpeil (Geoweb) op deze watergang is 7.3 +NAP. 

• WL03117 is een afwateringssloot die vooral in de winter en het voorjaar afwatert. In de zomer staat 

deze sloot droog. Er liggen circa 15 duikers in deze sloot. De sloot begint bij het kanaal, maar is niet 

verbonden met het kanaal. 

• Het Gat van Joosten is direct gekoppeld aan de Vecht en is in het midden circa 16 m diep. Echter, 

gemiddeld is de plas een stuk minder diep. 

                                                                 
1 De Kaderrichtlijn Water is opgesteld om de waterkwaliteit is Europa te verbeteren. De richtlijn is sinds 2000 

van kracht. In de richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle 

Europese landen voldoende schoon en gezond is. 
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Figuur 13 Overzicht leggerkaart met waterlichaam/afvoervakken (blauwe lijnen) en dijkvakken (groene stippellijn). 

 

Figuur 14 De Vecht met haar oude meanders steken af tegen de dijklichamen en de hogere gronden waarop Gramsbergen is 
gebouwd. De uiterwaarden nabij de stadsrand van Gramsbergen zijn zeer laag (weergegeven in het donkerblauw). 
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 Natuur 
Het huidige projectgebied heeft een lengte van circa 6 kilometer en bestaat uit de Vecht die rond Gramsbergen 

voor het overgrote deel genormaliseerd is en aangrenzende percelen die voor het grootste gedeelte in gebruik 

zijn als landbouwgrond (grasland en enkele maispercelen). Het gebied wordt gekenmerkt door het open 

karakter, waarbij op slechts enkele plekken opgaande beplanting aanwezig is. Op verschillende percelen aan de 

noordzijde van de Vecht liggen geïsoleerde waterelementen. Dit zijn oude vechtarmen buiten de scope van het 

projectgebied. Ten westen van Gramsbergen ligt het Gat van Joosten, een diepe, voormalige zandafgraving met 

een diepte van ongeveer 16 meter. Het Gat van Joosten staat in verbinding met de Vecht. De oevers van het 

Gat van Joosten zijn begroeid met opgaande beplanting. Ten zuidwesten van Gramsbergen ligt de Loozensche 

Linie, op deze locatie is de Vecht al eerder heringericht. In deze herinrichting heeft de Vecht weer ruimte 

gekregen en een stap gezet richting een natuurlijker rivierbed.  

 

Het grootste deel van het gebied kent in de huidige situatie een (intensief) landbouwkundig gebruik, waardoor 

het aantal soorten in deze gebieden vrij beperkt is. Op enkele plekken zijn echter hogere natuurwaarden 

aanwezig. Zo komt in een poel in het noordoosten van het gebied de knoflookpad voor. De biotoop bestaat hier 

uit een gegraven poel, de landbiotoop bestaat hier vermoedelijk uit aangrenzende ruigte. Enkele andere 

poelen, in de nabijheid van de bezette poel, bieden een potentieel voortplantingsbiotoop voor de soort. Een 

ander element met hoge natuurwaarden betreft het Gat van Joosten. Door de diepte van het water (16 meter) 

is hier een bijzonder biotoop ontstaan. Het betreft een locatie waar de kwabaal voorkomt en zich kan 

terugtrekken in droge warme zomers, een soort die koele, zuurstofrijke wateren prefereert.  

 

Daarnaast zijn verspreid langs het traject nog een aantal beschermde soorten of rode lijst soorten aanwezig 

waaronder de lange ereprijs, enkele vleermuissoorten en de otter. De landbouwpercelen vertegenwoordigen 

vrijwel geen hoge natuurwaarden, maar zijn plaatselijk van belang voor overwinterende ganzen en zwanen en 

als rustplek voor trekvogels zoals de wulp en de grutto. 

Binnen het projectgebied zelf en in de directe nabijheid van het projectgebied zijn geen N2000-gebieden 

aanwezig. De Vecht zelf, het Gat van Joosten, de Loozensche Linie, het perceel van Staatsbosbeheer en enkele 

particuliere percelen vallen onder de NNN (Natuur Netwerk Nederland).  
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Figuur 15 Begrenzing NNN. 

 Bestemming 
Het hele plangebied ligt binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg” welke is 

vastgesteld in 2014. In 2016 zijn de regels van het bestemmingsplan herzien. In onderstaand figuur is de 

inrichtingsvisie en het bestemmingsplan te zien. 
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Figuur 16 Huidige bestemmingen. 

Het plangebied kent diverse enkel- en dubbelbestemmingen, deze zijn hieronder beschreven. 

Enkelbestemmingen: 

- Agrarisch met waarden – Beekdallandschap (artikel 3). 

- Agrarisch met waarden – Essen- en hoevenlandschap (artikel 6). 

- Natuur – Beekdallandschap (artikel 25). 

- Water (Artikel 38). 

 

Dubbelbestemmingen:  

- Waarde – Archeologie 1 (Artikel 47). 

- Waarde – Archeologie 4 (Artikel 50). 

- Waarde – Archeologie 5 (Artikel 50). 

- Waarde - Natuur en landschap (artikel 53). 

- Leiding – Gas (artikel 45). 

 Eigendom 
De gronden binnen het plangebied zijn in eigendom bij diverse eigenaren. Het noordelijk deel is met 

uitzondering van een enkel particulier eigendom in eigendom van het waterschap, Staatsbosbeheer, een klein 

deel van de provincie en de gemeente. Het zuidelijk deel is bijna volledig in eigendom van particulieren. De 

percelen in eigendom van waterschap, Staatsbosbeheer, gemeente en provincie worden in de huidige situatie 

verpacht aan diverse agrariërs uit de nabije omgeving. Deze pachtovereenkomsten zijn over het algemeen 

afgesloten voor 1 jaar. Op enkele percelen, in eigendom van het waterschap, is een pachtovereenkomst van 6 

jaar afgesloten.  
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Figuur 17 Overzicht in eigendom waterschap, provincie, gemeente en Staatsbosbeheer. 

 Uitdagingen voor de visie 
Op basis van inventarisatie en de eerste informatieavond zijn een aantal uitdagingen geformuleerd waarvoor 

men graag invulling in de visie ziet komen:  

• Doordat de gewenste stroming (met name in de zomer) in de hoofdgeul van de Vecht niet 

realiseerbaar is, wordt vanuit het Koersdocument voor de Vecht ingezet op een stromende 

stuwpasserende nevengeul bij de stuw De Haandrik.  

• In het huidige landschapsbeeld ligt Gramsbergen afgewend van de Vecht. Tuinen grenzen aan de dijk, 

waardoor de Vecht nauwelijks beleefd wordt. Aan de oever, aan de noord-/westzijde, ligt de 

waterkering op grote delen direct aan de Vecht, waardoor ook vanaf de Anerweerdweg beleving van 

de Vecht minimaal is.  

• De uiterwaarden zijn voor een groot deel in gebruik als intensieve landbouwgrond (weiland met hier 

en daar maispercelen). Enkele percelen (in eigendom van Staatsbosbeheer en particulier bezit) zijn als 

natuur bestemd en worden deels extensief gebruikt. Meer natuur en/of biodiversiteit realiseren in de 

uiterwaarden.  

• Er is nu bijna geen tot geen rivierdynamiek in de Vecht in relatie tot de doelstelling halfnatuurlijk 

laagland rivier. De oevers zijn over een grote lengte vastgelegd met steen en puin om erosie van de 

oevers tegen te gaan. Om overstroming van de percelen en zand afzet te verminderen, is over de 

gehele lengte een zandwerende kade aangebracht. Hierdoor wordt rivierdynamiek voorkomen en 

krijgen natuurlijke processen geen kans.  

• Er zijn nagenoeg geen aanlegplaatsen voor boten en de uiterwaarden zijn nauwelijks toegankelijk voor 

wandelaars of fietsers. De wens is om het gebied meer toegankelijk te maken, zonder te zeer in te 

boeten op natuurwaarden en landbouwwaarden.  

• De entree van Gramsbergen aan de westkant is weinig uitnodigend. De hoge haag rondom de 

begraafplaats, de bijzondere verkeerssituatie en de sobere, onopvallende brug maken dat de entree 

niet uitstraalt wat Gramsbergen in de kern te bieden heeft. De wens bestaat om de begraafplaats uit 
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te breiden, omdat deze op termijn te klein is om te voorzien in de behoefte. Bij het binnenrijden van 

Gramsbergen wordt de Vecht niet beleefd, zowel bij de bruggen nabij de op- en afritten van de N34 als 

ter hoogte van ’t Welgelegen (stadsrand).  

• Het Gat van Joosten is ontstaan door zandwinning. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw is aan de 

buitenkant van een oude rivierarm een gat gegraven. Eind jaren ’80 is de plas nog iets vergroot. Het is 

particulier eigendom, maar wordt gebruikt door zowel Gramsbergers als mensen van elders. De plek 

nodigt uit om te vissen, te wandelen, vogels te spotten en te verblijven. Dat laatste leidt soms tot 

overlast. Het Gat van Joosten wordt hoog gewaardeerd door Gramsbergers en kent ook bijzondere 

ecologische waarden.  
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 Samen met stad 

Op 1 april 2019 is door de bestuurders de aftrap gegeven voor het participatieproces om samen met de stad, 

partners en stakeholders de visie op te stellen. Vervolgens is op 20 januari 2020 het resultaat van het 

participatieproces, een visie, overhandigd aan de bestuurders van het waterschap en de gemeente. In dit 

hoofdstuk worden de diverse onderdelen van het participatieproces en ontwerpproces beschreven.  

 Projectgroep 
In deze participatie hebben bewoners zitting genomen in een projectgroep, aangevuld met belangenpartijen 

voor natuur, landbouw, economie en afgevaardigden van betrokken overheden. De projectgroep gaf samen 

met de projectleiders van het waterschap en de gemeente sturing aan het adviesbureau. Zij adviseerden, 

brachten specialistische kennis in en toetsten. Deze groep is gedurende de periode van 1 april 2019 tot 20 

januari 2020 gemiddeld maandelijks bij elkaar gekomen.  

 Werkgroepen 
Naast de projectgroep zijn er verschillende werkgroepen samengesteld. Het ging om de volgende werkgroepen: 

• Werkgroep Water 

• Werkgroep Landbouw 

• Werkgroep Communicatie 

• Werkgroep Financiën 

• Werkgroep Grondzaken 

• Werkgroep Entree 

 

De werkgroepen kwamen ieder in hun eigen frequentie bijeen en gaven op hun onderdeel input aan de 

projectgroep.  

 Werksessies  
Daarnaast hebben 75 vrijwilligers meegesproken in drie werksessies. Hierin werden wensen, keuzes en 

schetsen die door de projectgroep goedgekeurd waren, getoetst door de leden van de werksessies. De 

werksessieleden toetsten en gaven advies. 

 Bewonersbijeenkomsten 
Naast de informatieavond bij de start is er halverwege het proces een avond georganiseerd om de opgehaalde 

ideeën te toetsen aan het bredere publiek. Hiermee werd duidelijk of de richting die uit de werksessies kwam 

breed binnen Gramsbergen gedragen werd.  

 Keukentafelgesprekken 
Door de aangestelde vertrouwenspersoon zijn met de diverse belanghebbenden en eigenaren in het 

projectgebied keukentafelgesprekken gevoerd. Het uitgangspunt voor het project is alles op basis van 

vrijwilligheid. Middels deze keukentafelgesprekken krijgen de eigenaren en belanghebbenden de mogelijkheid 

om hun wensen kenbaar te maken. Het doel is ook om hun gevoel bij de plannen te polsen. Willen ze 

meebewegen of hebben ze weerstand tegen de veranderingen?  



 

Vechtrijk Gramsbergen                       Gebiedsvisie inrichting Vecht: Achtergronddocument haalbaarheidsstudie               | Eelerwoude | 28 

 

 Figuur 18 Samen visie vormen (foto: Waterschap Vechtstromen). 

 Proces 
1 april, bewonersbijeenkomst 

Op 1 april, tijdens de bewonersbijeenkomst, zijn de eerste 100 ideeën opgehaald. De ideeën die binnen 

kwamen waren zeer divers. Er waren ideeën voor concrete invulling van het projectgebied. Maar ook ideeën 

die buiten de scope van het project lagen.  

 

13 juni presentatie plan CBS De Akker  

Groep 8 van CBS De Akker heeft onder begeleiding van landschapsontwerper Hannie Kwant-van der Hulst een 

plan opgesteld voor de uiterwaarden nabij de school. Dit plan is afgestemd met bewoners van het naastgelegen 

zorgcentrum ’t Welgelegen. Daarnaast werden kinderen uit de groepen 1 tot en met 7 betrokken bij het 

ontwerp. Het plan vormt inbreng voor de visie en is op 13 juni aan de wethouder gepresenteerd.  

 

18 juni 2019, werksessie  

Tijdens de werksessie (18 juni 2019) is de oogst van 1 april 2019 op waarde gezet door de werksessieleden. 

Welke ingebrachte wensen vond men het allerbelangrijkst? Hierdoor werden de eerste wensen getrechterd, 

maar ook aangevuld en aangescherpt. Het plan voor het gebied tussen de Vecht en basisschool De Akker werd 

gepresenteerd. Dit plan werd opgesteld door leerlingen van basisschool De Akker in samenwerking met de 

bewoners van ’t Welgelegen/Het Weerdje, onder begeleiding van de gemeente Hardenberg (Hannie Kwant). De 

resultaten van de werksessie waren gedragen wensen vanuit de stad.  

 

11 juli 2019, gezamenlijk veldbezoek 

In de zomer bezocht de projectgroep en enkele leden van de werkgroepen het gebied per fiets. Onderdeel van 

de fietstocht was het bezoek aan de agrariër die gronden heeft in het zuidelijk deel van het projectgebied. 

Nadien werd de deelnemers gevraagd wat hen het meeste bijgebleven was van de fietstocht. De waardering 

van de landschappelijke waarden van het gebied was hoog. Helder werd hoe smal het projectgebied was en 

hoe interessant de dilemma’s zijn waar in de visie uitspraken over gedaan worden. Dit vormde inbreng voor de 

werksessie van 16 september. Maar bovenal hadden alle deelnemers kennis van het gebied verzameld wat zich 

later in discussies terugbetaalde. De fietstocht gaf een goed beeld wat er bij de eigenaren en omgeving leeft. 

Hierdoor konden de projectgroepleden zich in het vervolgproces beter inleven en beter afgewogen keuzes 

maken.   
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16 september 2019, werksessie  

Tussen de twee werksessies in werden de wensen afgezet tegen de opgave, doelstelling en landschappelijke 

waarden. De wensen die zowel door de stad als door de projectgroep gedragen werden, bleven overeind. 

Wensen die buiten het projectgebied of scope vielen, werden ook niet meegenomen.  In de tweede werksessie 

(16 september 2019) werd in groepen stickers geplakt bij deze wensen die de leden het meest aanspraken. 

Voorzichtig werden plekken toegekend aan de wensen die ingebracht werden. 

 

7 oktober 2019, bewonersavond 

Op deze bewonersavond werden alle resultaten van de twee werksessies en bijeenkomsten van de 

projectgroep gepresenteerd aan alle belangstellenden. Wederom was de bewonersavond druk bezocht. 

 

15 oktober 2019, workshop op congres STOWA-RCE 

Het projectteam heeft een uitnodiging aangenomen om het project Vechtrijk Gramsbergen toe te lichten aan 

cultuurhistorici en waterexperts op een congres georganiseerd door het STOWA en het RCE. Het projectteam 

heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om advies te vragen aan de experts over het project. Na een 

introductie kwamen de volgende adviezen naar voren: 

1. Verknoop bijzondere punten in een themaroute. 

2. Verbeeld de bijzondere punten (virtueel of fysiek). 

3. Benoem kansen voor cultuurhistorie in visie. 

4. Leg relatie tussen oost-west. 

5. Oude meanders als natuur mee laten doen. 

6. Kasteeltuin aanleggen. 

7. Typologie van verschillende waterwegen versterken. 

8. Dynamisch versus statisch. 

 

Figuur 19 Bewoners schreven in september op wat zij waardevolle cultuurhistorie vonden van Gramsbergen. Dit vormde 
inbreng voor de Workshop op het STOWA-RCE congres. Daar lieten experts hun licht schijnen over hoe deze schatten belicht 
kunnen worden.  
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2 december 2019, werksessie 

In voorbereiding op de derde werksessie in december zijn 3 scenario’s opgesteld. Eén scenario gaf, zonder 

rekening te houden met praktische kaders, antwoord op veel doelstellingen, zoals geformuleerd. Eén scenario 

hield rekening met alle praktische kaders, waardoor dilemma’s ontstonden. En het laatste scenario gaf binnen 

de projectgrenzen op een andere manier vorm aan een dynamische laaglandrivier, zonder een exacte 

nevengeul te creëren (en daarmee afweek van de oorspronkelijke opdracht). De scenario’s hadden 

uitgesproken verschillen ten opzichte van de nevengeul en de haven. Deze scenario’s zijn besproken met de 

projectgroep. Naar aanleiding van dit overleg is in de werksessie één voorstel gepresenteerd, wat binnen de 

praktische kaders antwoord gaf op veel van de doelstellingen. De dilemma’s die hierbij ontstonden zijn 

voorgelegd. Reacties zijn opgenomen en verwerkt, waardoor dilemma’s beantwoord of opgelost werden.  

 

20 januari 2020, bewonersavond 

De visie die naar aanleiding van de derde werksessie is bijgeslepen, is op 20 januari 2020 gepresenteerd aan 

alle geïnteresseerden en overgedragen aan de politiek. Wethouder Alwin te Rietstap en Dagelijks bestuurslid 

van het waterschap Wim Stegeman namen de visieschets ingelijst over van het projectteam.  

 

Na 20 januari 2020 is de haalbaarheid onderzocht van de visieschets die uit dit participatietraject is gekomen 

(zie hoofdstuk 7 voor de onderzoeksresultaten).   
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 Scenario’s voor afweging 

Om tot een heldere visie te komen, zijn meerdere scenario’s opgesteld. Deze scenario’s waren zeer 

uiteenlopend in karakter en in de interpretatie van de doelstellingen en wensen. De grenzen van de 

projectkaders zijn hierin opgezocht om de vele wensen een plek te kunnen geven. Maatregelen als 

dijkverlegging, inrichten binnendijkse overloopgebieden, uiterwaardverlaging maken geen deel uit van de 

projectscope. Fysiek meer ruimte maken voor de rivier – en daarmee ook het kunnen toestaan van meer 

ooibosontwikkeling in de uiterwaarden – past niet binnen de kaders van het project.  

 

De scenario’s hebben voor de opgave binnen de begrenzing voor helderheid gezorgd en voor de juiste 

onderbouwing van het uiteindelijke resultaat. De drie scenario’s worden in dit hoofdstuk kort beschreven. Per 

scenario zijn de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar weergegeven.   

 Buiten de lijntjes 
In het model Buiten de lijntjes wordt vanuit landschappelijke inpassing en vanuit de historische loop van de 

Vecht een breed meanderende Vecht geschetst. De Vecht volgt de lopen die in een eerder moment in tijd, zelf 

door de Vecht in gebruik genomen zijn. De gestuwde Vecht (hoe dynamisch ook) doet geen recht aan de 

ecologische doelen van een laaglandrivier. Met dit scenario wordt een dynamische laaglandrivier benaderd.  

In het plan is de Vecht ter hoogte van de stad verlegd, zodat de Vecht ter plaatse van de oude haven dichter bij 

de stad komt te liggen en is vaarverkeer mogelijk langs de kern.  

4.1.1 Voordelen van het scenario 

• Het scenario klopt cultuurhistorisch en klopt landschappelijk: Er worden geen nieuwe lijnen in het 

landschap gegraven. De ‘scherven’ (zoals deze in figuur 9 verbeeldt) tussen het kanaal, het spoor, de 

dijken en de Vecht, worden niet verder versplinterd. Deze rust zorgt voor herkenbaarheid van het 

landschap. 

• Het plangebied wordt groter, waardoor een overgroot deel van de wensen, genoemd in het 

participatietraject, een plek zouden kunnen krijgen.  

• Meer grond, dus meer ruimte voor Vecht, meer buitendijks gebied, meer berging. Dus meer 

compensatie voor volume vragende wensen in het stroomgebied. In dit model is er wellicht meer 

ruimte voor een broekbos of een uitbreiding van de begraafplaats. Al is dit afhankelijk van de 

uiteindelijke hydrologische berekeningen en ligt de begraafplaats op een smalle doorgang van de 

Vecht.  

• Doordat de Vecht grote slagen maakt, worden landbouwpercelen minder versnipperd. 

• De Haven wordt in de hoofdgeul gesitueerd zodat door voldoende stroming er minder zandafzet plaats 

vindt en de diepte gewaarborgd is.   

• Een robuust, landschappelijk systeem. Door de afmeting van het plangebied te vergroten ontstaat er 

meer ruimte om oude meanders te gebruiken.  



 

Vechtrijk Gramsbergen                       Gebiedsvisie inrichting Vecht: Achtergronddocument haalbaarheidsstudie               | Eelerwoude | 32 

 
Figuur 20 Scenario Buiten de lijntjes: op welke manier is er ruimte voor de meeste wensen opgehaald in het 
participatieproces. 

4.1.2 Nadelen van het scenario 

• Polder Zuid-Meene wordt betrokken bij het projectgebied in dit scenario. De polder is in 2001 

ingericht als noodretentiegebied voor het geval het water in de Vecht erg hoog is. Inzet daarvan kan 

het waterpeil bij Hardenberg met 10-15 cm verlagen. Een deel van de polder weer toevoegen aan het 

winterbed door dijkverlegging vraagt nadere uitwerking of het effect ook met betrekking tot 

waterveiligheid positief uitpakt. Daarnaast bestaat de kans op gezichtsverlies door de investering van 

2001 terug te draaien met als gevolg een gering draagvlak voor de maatregelen. 

• Meer landbouwgrond ligt buitendijks en is bij hoge waterstanden niet begaanbaar. De grond dient 

door de overstroming afgewaardeerd te worden. 



 

Vechtrijk Gramsbergen                       Gebiedsvisie inrichting Vecht: Achtergronddocument haalbaarheidsstudie               | Eelerwoude | 33 

• In de oude meanders zijn natuurwaarden ontstaan. Deze weer in gebruik nemen, waarbij een deel van 

de verlanding afgegraven moet worden om het juiste bodempeil te krijgen, zou de huidige 

natuurwaarden aantasten.  

• Dijken moeten verlegd worden, dit betekent veel grondverzet en hoge kosten. 

• De doelen voor de KRW en daarmee de doelen voor de half-natuurlijke laaglandrivier worden niet 

gehaald binnen dit scenario. Doordat de Vecht gestuwd blijft, zal er jaarrond onvoldoende dynamiek 

ontstaan voor ecologie en waterkwaliteit. 

4.1.3 Alternatief van dit scenario 

Een andere variant van dit scenario is om de huidige hoofdgeul van de Vecht in te richten als nevengeul. Hierbij 

worden de oude meanders hergebruikt en verleng je de bestaande Vecht. Parallel aan de spoordijk komt een 

doorvaarbare Vecht te liggen. Hierdoor sluit de doorvaarbare Vecht aan bij de Spoordijk en het kanaal, 

waardoor de versnijding in het landschap minder impact heeft. Hierdoor hoeft alleen de dijk verlegd te worden 

ter hoogte van de oude meanders. De vaargeul (de verlegde Vecht aan de oostkant van het projectgebied) 

maakt het projectgebied ontoegankelijk voor de stad. Dit kan ecologische kansen opleveren. De vaargeul aan 

de stad kan ook een economisch voordeel opleveren. Daarnaast zorgt vaaractiviteit voor een interessante 

dynamiek.  

 Dynamisch binnengebied 
De tweede onderzochte variant is de variant gebaseerd op een eerder (december 2014) opgesteld 

schetsontwerp voor de Meene waarin het hele noordelijke deel van het projectgebied mee doet in het systeem 

van een robuuste Vecht. In dit scenario vormt de oostoever van de Vecht de westelijke grens en de dijk aan de 

oostkant, de oostgrens. Binnen deze kaders is er gestuurde dynamiek van plas-drasnatuur en agrarisch 

medegebruik (beheer door grote grazers) en bij hoogwater meestromende geul. Enkele verhogingen in het 

landschap zijn permanent droog.  



 

Vechtrijk Gramsbergen                       Gebiedsvisie inrichting Vecht: Achtergronddocument haalbaarheidsstudie               | Eelerwoude | 34 

 

Figuur 21 Scenario Dynamisch binnengebied. 

Het gebied is een deel van het jaar ontoegankelijk voor de mens door de hoeveelheid water wat er ingelaten 

wordt. Het gebied is dan geïnundeerd van februari tot in het voorjaar. Sowieso in de nestfase van weidevogels 

(minimaal van 1 mei tot 1 juni) heerst er rust. Dan is er ook geen agrarische activiteit mogelijk. Na de 

broedperiode zijn er speciale kuikenstroken van kruidenrijk grasland die als foerageergebied dienen en als veilig 

onderkomen. Hier profiteren ook de veldmuizen van. Bestaande sloten en nieuwe greppels zorgen voor 

diversiteit in het gebied.  
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4.2.1 Voordelen van dit scenario 

• Door de inzet van een groot gedeelte van het plangebied om het systeem robuuster te maken, is er 

meer ruimte voor dynamiek.  

• Natuurdoeltype is van belang voor behoud van grutto, knoflookpad en veldmuis.  

• De aanlegplaatsen/haven in de verlegde Vecht hebben geen dan wel minder last van verzanding. Door 

voldoende stroming is de diepte gewaarborgd en is Gramsbergen per kleine boot bereikbaar. 

4.2.2 Nadelen van dit scenario 

• Op recreatief vlak worden niet alle wensen ingewilligd. 

• Lengte en breedte van de nevengeul wijzigt mogelijk per keer, dus de waterhuishouding blijft 

maatwerk en arbeidsintensief. 

• Het is de vraag of de gewenste KRW-/natuurdoelen gerealiseerd kunnen worden, omdat niet gestuurd 

kan worden op essentiële parameters als stroomsnelheid. 

• De waterinvoer in de nevengeul kan onvoldoende gestuurd worden waardoor de kans op erosie bij 

hoge afvoer of kans op leeglopen bij te lage afvoer kan ontstaan.  

 Binnen de opdracht 
In dit scenario wordt een nevengeul gerealiseerd. Dit levert een min of meer afgescheiden deel (een ‘eiland’) 

op tussen nevengeul en de Vecht. Hierdoor is dit scenario ook interessant vanuit natuuroogpunt, mits extensief 

beweid. De doorsnijding van het landschap door de geul verloopt via de natuurlijke laagtes in het terrein.  

 

De definitieve breedte, lengte en diepte van de geul volgt na hydro(morfo)logische berekeningen en wordt met 

name bepaald door het debiet dat erdoor moet en het gewenste erosie- en sedimatieproces (bodemopbouw). 

De meandering van de nevengeul in dit scenario is daarom indicatief weergegeven. Het verwijderen van 

zandwerende kades vergroot de dynamiek die past in het rivierenlandschap waarmee zich op de lange termijn 

mogelijk kansen voor de ontwikkeling van stroomdalgraslanden voordoen (bij juist beheer en gebruik).  
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Figuur 22 Scenario Binnen de lijntjes (Nevengeul is indicatief weergegeven, wat positie en breedte betreft). 

4.3.1 Voordelen van dit scenario 

• De KRW-/halfnatuurlijke laaglandrivier doelen worden gehaald. 

• Het gebied tussen de Vecht en de nevengeul is beperkt toegankelijk zodat natuurwaarden hoog 

kunnen zijn in combinatie met licht agrarisch gebruik. Er is sprake van een heldere scheiding van 

functies. 

• De nevengeul voorziet in de KRW-doelen en biedt habitat en paailocaties voor vis en macrofauna. In 

droge perioden kan de nevengeul gebruikt worden als refugium, omdat de stroomsnelheid van de 

Vecht dan onvoldoende is. 

• De verlegde Vecht geeft voor de route naar de haven/aanlegplaatsen minder verzanding. Door 

voldoende stroming is de diepte min of meer gewaarborgd en is Gramsbergen per kleine boot 

bereikbaar. Voor de aanlegplaatsen of haven blijft verzanding wel en aandachtspunt.  

• Percelen worden klein en minder bruikbaar voor de intensieve landbouw waardoor ze geschikt zijn 

voor de extensieve landbouw.  
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4.3.2 Nadelen van dit scenario 

• Een te kronkelende nevengeul (met de gewenste lengte) past landschappelijk niet bij een plek waar 

het verhang (hoogteverschil tussen De Haandrik en de zuidgrens van het projectgebied) groot is. De 

vormentaal is landschappelijk gezien gebiedsvreemd en past meer bij een kronkelende Gulp of Geul, 

stromend door Zuid-Limburg. 

• Voor dit scenario is te weinig landschappelijke ruimte om de nevengeul (met de vereiste lengte) tussen 

de Vecht en de spoordijk te leggen. Het landschap wordt opgedeeld in een extra ‘Scherf’.  

• Wellicht is extra fixatie vereist in verband met de naastgelegen spoorlijn en hoofdgeul van de Vecht.  

 Plan De Akker 
Het projectgebied wordt in Plan De Akker in drie delen opgedeeld: Boeren, Burgers en Buitenlui. Oftewel: rust, 
drukte, rust. Het zuidelijke deel noemen ze ‘Boeren’. Het middendeel (nabij de stad) noemen ze ‘Burgers’ en 
het noordelijk deel noemen ze ‘Buitenlui’. De ideeën van Plan De Akker doen vooral uitspraken over het gebied 
‘Burgers’, het gebied wat grenst aan de school en de rest van de stad. 

 
Figuur 23 Ontwerp van De Akker: om het eiland loopt een doorgaande fiets- en wandelroute, er is plaats voor een 
hondenveld, strandjes, een vuurplaats, een struinpad, een chillplek voor de oudere kinderen, klim- en klauterplek en een 
rietdoolhof. 
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4.4.1 Voordelen van dit plan 

• Het is concreet en vormt heldere en bruikbare inbreng voor de uitwerking van de visie. 

• Het is gedragen door de stad. 

• Het geeft inzicht waar de huidige jeugd van Gramsbergen behoefte aan heeft. 

• Het betrekken van de stadskern bij het plan, betekent een mooie kans voor de middenstand van 

Gramsbergen, maar ook voor de beleving van de Vecht in de kern. Dit doet het plan door het 

voorstellen van een boulevard en het verbinden van het schoolplein met het projectgebied. 

4.4.2 Nadelen van dit plan 

• Hoge kosten voor het realiseren van verbinding met de stad in verband met aankoop van gronden. 

• Het plan bevat een eiland tussen de Vecht en de nevengeul. Dit is in de praktijk niet te realiseren in 

verband met veiligheid en beheerbaarheid.  

 

Figuur 24 De schets van Plan De Akker wordt toegelicht aan de projectgroepleden. 
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 Visie 

In dit hoofdstuk worden de uiteindelijke schets en visie beschreven die in gezamenlijkheid met de stad en 

andere stakeholders zijn gevormd. De scenario’s en afwegingen zoals in het vorige hoofdstuk toegelicht zijn de 

basis geweest voor de uiteindelijke schets en visie. Vanuit de algemene visie op het gehele projectgebied wordt 

ingezoomd op de visie per specifieke plek. Uiteindelijk wordt per plek het eindbeeld beschreven en verbeeld.  

 

Daarnaast worden de functies die de plek krijgt benoemd. Per plek worden ook de aandachtspunten 

opgesomd. Deze aandachtspunten worden als ‘Punten voor nadere verkenning’ meegegeven aan de uitwerkers 

van het vervolg.  

 Snoer en parels  
Langs de Vecht zijn in de tijd bijzondere plekken ontstaan. Plekken die qua functie, sfeer en historie zeer 

uiteenlopend zijn. In de eerste bewonersavond werden wensen uitgesproken over deze plekken.  

 

Je zou de Vecht als een snoer kunnen zien die deze plekken met elkaar verbindt. De plekken zijn dan de parels 

aan het snoer. Het snoer is een continue factor, in dit geval van water met groen in de vorm van natuur en 

landbouw. De parels zijn ieder weer uniek. Het snoer zorgt voor de samenhang en de verbinding tussen de 

parels. Doelstellingen in dit project doen uitspraken over zowel de parels als het snoer.  
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Figuur 25 De Vecht, een snoer van water, landbouw en natuur, met parels waarin de mens te gast is. In de uitwerking zijn 7 
verschillende gebieden beschreven: 1. Noordelijk deel, 2. Vecht verleggen en aanlegsteiger, 3. Stadsfront, 4. Entree 
Gramsbergen, 5. Gat van Joosten, 6. Vechtoevers zuidelijk deel, 7. Natuurinclusieve landbouw (ambitie totale projectgebied). 

1 

2 

3 
4 

5 

6 
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 Onderdelen visie 

 
Figuur 26 Schets visie. 

5.2.1 Herinrichting projectgebied Noord 

Eindbeeld 

In het noordelijk deel wordt rondom de stuw De Haandrik een meestromende nevengeul gerealiseerd. Deze 

nevengeul ligt ruim tussen de Vecht en de dijk waarop het spoor ligt. Het is een geul die zal worden voorzien 

van een kunstwerk ten behoeve van een goede waterverdeling. De nevengeul wordt een watergang met een 

bochtige vormgeving met steile oevers in de buitenbochten en zeer flauwe oevers in de binnenbochten. De 

nevengeul vangt het hoogteverschil van twee meter op, gelijk aan het verval bij de stuw. Er ontstaat variatie in 

de nevengeul door de verplaatsing van zand. De stroomsnelheid wordt bepaald door het verval bij de stuw en 
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de uiteindelijke lengte van de nevengeul. Door de diverse bochten ontstaat er morfologische activiteit en 

variatie in snelheid.  

 

Het gebied om de nevengeul wordt ingericht als natuur/extensieve landbouw en biedt kansen voor onder meer 

stroomdalgrasland en het ontwikkelen van begroeide natuurvriendelijke oevers. In het vervolg dient aandacht 

te zijn voor een de scheiding van rust en recreatie om deze voor beide optimaal in te richten. 

Uitzonderlijke cultuurhistorische en waterbouwkundige waarden van het noordelijke gebied, zoals stuw De 

Haandrik en de plek van het kasteel Huis van Gramsbergen, zijn zichtbaar voor passanten en Gramsbergers. 
 

Functies  

De functies die het noordelijke deel zal vervullen, zijn voornamelijk waterhuishoudelijk van aard in combinatie 

met extensieve landbouw en natuur. Samen vormt dit een basiskwaliteit voor de natuur. Dit deel kan een grote 

bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Met name het beheer is bepalend voor de 

natuurwaarden die behaald kunnen worden. Gefaseerd beheer is noodzakelijk om diversiteit te behouden in 

natuurwaarden.  

 

Recreatie is in het noordelijke deel beperkt. Een deel van de bestaande struinroute zal verlegd worden 

vanwege het graven van de nevengeul. Het zoekgebied voor de route is vanaf de boulevard (bij basisschool De 

Akker) aan de waterkant tot aan de stuw bij de Haandrik.  
 

Punten voor nadere verkenning 

Het vervolgproces vereist een detailontwerp voor de nevengeul en het omliggende gebied, waarin duidelijk 

wordt wat de ligging van de geul wordt (lengte en aantal bochten) en de positionering van natuur 

(stroomdalgraslanden zoveel mogelijk langs de Vecht) en (extensieve) landbouw.   

5.2.2 Verlegging Vecht en aanlegsteiger 

In dit deel van het projectgebied wordt de Vecht verlegd. De nieuwe Vecht loopt dichter langs het stadshart, 

waardoor de Vecht meer zichtbaar en beleefd wordt. De beleving van het water van de Vecht is de basis voor 

recreatie vanaf de kant (zie paragraaf Stadsfront), maar ook vanaf het water. Kleine bootjes, kano’s, de zomp 

en fluisterbootjes leggen aan bij de aanlegsteiger. De aanlegsteiger ligt vlak boven het waterniveau, zodat de 

waterbeleving optimaal is en in- en uitstappen makkelijker wordt. 

 

In de vervolgfase zal gekeken worden naar de beste invulling van de oude geul om hydraulische en ecologische 

potenties maximaal te benutten. Het gebied tussen de oude en de nieuwe loop biedt kansen voor ontwikkeling 

van een pionierachtige vegetatie. Het gebied blijft onder invloed van de dynamiek van de Vecht.  

 

Functies  

Dit deel van het plangebied heeft naast een waterkundige functie een belangrijke recreatieve functie. De oever 

tussen de oude en nieuwe loop heeft een natuurfunctie. Deze oeverontwikkeling kan aantrekkelijk zijn voor 

diverse soorten.  

 

Punten voor nadere verkenning 

Haalbaarheid van de verplaatsing van de Vecht op het gebied van waterveiligheid, constructief en morfologie 

onderzoeken. En het beheer en onderhoud van de omgeving van de verlegging verder verkennen. 
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5.2.3 Stadsfront 

Eindbeeld 

Aan de rand van de stad komt een “boulevard” te liggen. Dit is een verhard wandelpad met enkele bankjes. 

Vanaf deze boulevard is er uitzicht op de Vecht, de stadsrand en de speel- en beweegvoorzieningen voor 

kinderen en ouderen. De speel- en recreatievoorzieningen die voorgesteld zijn in het plan heeft de school zelf 

opgesteld in ‘Plan De Akker’. Wat inpasbaar is van dit plan, wordt uitgevoerd. Water wordt hier een leidend 

element voor de plek, waar kinderen leren van de natuur, het buiten zijn en het samen spelen. De feitelijke 

materialisatie en sfeer is natuurlijk en rustig.  

 

Om de relatie met de stad sterker te maken, is de realisatie van een pleintje aangrenzend aan de boulevard 

wenselijk. Naar aanleiding van deze visie wordt de mogelijkheid onderzocht om daarnaast een verbinding te 

maken tussen de nieuwe Vecht en het stadshart. Vanuit deze verbinding ontstaat de mogelijkheid om de Vecht 

en de stad en wellicht het museum in Gramsbergen met elkaar te verbinden.  

 

Functies  

De functies van het stadsfront zijn beleving, recreatie en sport.  

 

Punten voor nadere verkenning 

In het vervolg dient het effect van een wandelpad op de waterkering zowel constructief als hydraulisch nader 

bekeken te worden. Ook dient het beheer en onderhoud nader verkend te worden.  

 

Ook is de beleving van de cultuurhistorische rijkdom van Gramsbergen een punt wat nadere verkenning 

behoeft. Een letterlijke of een symbolische verwijzing naar de plek waar Lodewijk Napoleon de Vecht over trok, 

de klokhenne, het kasteel, de papklok of de zomp is wenselijk. Te denken valt aan een wandeling ondersteund 

door augmented reality. Een app neemt je mee langs karakteristieke plekken in en rond Gramsbergen.  

  

Figuur 27 Wandelingen ondersteund door augmented reality: oude beelden worden zichtbaar door gebruik van mobiele 
telefoon. 

5.2.4 Entree Gramsbergen 

Eindbeeld 

De entree krijgt een eigen gezicht. Het is een open, luchtige entree, waaruit de creativiteit en kracht van 

Gramsbergen is af te lezen. De haag om de begraafplaats wordt aangepast zodat een vriendelijke overgang 

ontstaat. De carpoolplek krijgt meer aandacht en wordt vergroot. Parkeervakken markeren de carpoolplaats. 

De verkeerssituatie is helder leesbaar en daardoor is het veilig om het fietspad om te leggen naar de noordzijde 

van de weg. De begraafplaats wordt uitgebreid. De plaats van uitbreiding is nog nader te onderzoeken, wel 

dient deze ruimtelijk aan te sluiten op het bestaande deel van de begraafplaats. Een welkomstbord, kwalitatief 

hoogwaardig materiaalgebruik en een markante brugversiering (in de lijn van de brug van Dalfsen) maken de 

entree persoonlijk en passend bij de kern van Gramsbergen. De exacte uitwerking van dit eindbeeld is een 

uitdaging voor het deelproject. 
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Functies  

De functie van het entreegebied is als een visitekaartje voor de stad. Daarnaast heeft het gebied een 

belangrijke verkeers- en recreatieve functie. De wedstrijdzone voor de hengelsport wordt gehandhaafd. 

5.2.5 Gat van Joosten 

Eindbeeld 

Het Gat van Joosten is de unieke plek aan het Vecht-snoer waar contact met de Vecht en de natuur 

daaromheen mogelijk is. Rondom het Gat van Joosten wordt gekeken naar de realisatie van een recreatieve 

wandelroute waarbij de rust en natuurplekken die er nu zijn, gehandhaafd worden. Binnen dit beeld past een 

vogelkijkhut en eventueel een voetgangersbrug over de inlaat van de Vecht.  

 

Functies  

Het Gat van Joosten heeft primair een ecologische functie die gecombineerd wordt met extensieve vormen van 

recreatie zoals wandelen, vogelkijken en vissen.  

 

Vanuit de ecologische ontwikkeling bezien is een gedeeltelijke verondieping van het Gat van Joosten gewenst. 

De plek leent zich goed voor de ontwikkeling van laag dynamische (moeras)natuur; dit sluit tevens goed aan bij 

de historie van het gebied. Met het oog op de functie voor vis en is de voorkeur voor het realiseren van een 

(gedeeltelijke) verondieping. Aanbevolen wordt om de mogelijkheden hiertoe nader te verkennen. Een harde 

voorwaarde die aan deze verondieping gesteld wordt vanuit deze visie is dat het alleen plaatsvindt met schoon 

en/of gebiedseigen materiaal.  

 

Punten voor nadere verkenning 

• Oppervlak te verondiepen. 

• Verstoring natuur. 

• Handhaving. 

• Toegang en parkeren (eventueel in combinatie met carpoolparkeerplaats bij entree). 

5.2.6 Vechtoevers zuidelijk deel  

Eindbeeld 

Voor het zuidelijke deel is ingezet op het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs de hoofdgeul van de 

Vecht. Met een strook van 20 meter langs de Vecht die natuurlijk wordt ingericht, wordt een natuurvriendelijke 

oever gerealiseerd. De natuurlijke oevers dragen in hoge mate bij aan het landschappelijke beeld van een half 

natuurlijke laaglandrivier. Het overige deel tussen de Vecht en de dijk blijft de huidige landbouwfunctie 

behouden waarop in paragraaf 5.2.7 verder wordt ingegaan.  

 

In deze stroken worden, waar mogelijk, de oevers ontsteend en de zandwerende kades verwijderd. Het 

ontstenen van de oevers zorgt voor een sterk ecologisch effect bij kenmerkende soorten en soortgroepen van 

de ‘droge oever’ met name vogels, stroomdalsoorten en leidt tot verhoging van de biodiversiteit. 

 

De oevers krijgen afwisselend flauwere en steilere taluds, waardoor de grootste variatie in gradiënten ontstaat 

en zodoende de maximale verhoging van de biodiversiteit wordt bereikt.  
 

Functies 

Het zuidelijke deel langs de Vecht krijgt een waterstaatkundige functie. Afgezien van de oever, behoudt het 

zuidelijke deel van de uiterwaard de functie landbouw.  
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Punten voor nadere verkenning 

Nader onderzoek omtrent de effecten van ontstenen en op basis daarvan formuleren van uitgangspunten met 

betrekking tot het ontstenen. Een strook van 6 meter langs de Vecht is in eigendom van het waterschap. Voor 

de overige grond dient verkend te worden wat de mogelijkheden zijn om het eindbeeld (strook van 20 m) te 

realiseren.   

5.2.7 Natuurinclusieve landbouw 

Natuurinclusieve landbouw streeft naar gesloten kringlopen en een hogere biodiversiteit op grond met een 

landbouwfunctie.  

De landbouw in de uiterwaarden betreft veelal melkveehouderij; akkerbouw in de uiterwaard beperkt zich tot 

de teelt van maïs. Binnen de bestaande regels vanuit overheid en markt ontwikkelen de bedrijven zich al in de 

richting van een gesloten kringloop.  

 

Meer aandacht voor de biodiversiteit en overgaan tot natuurinclusieve landbouw betekent in veel gevallen dat 

delen van percelen minder intensief worden benut. Dat kan ten koste gaan van de productiviteit en dus ten 

koste gaan van het inkomen van de boerenfamilies. De bestaande subsidies zijn hooguit kostendekkend en 

vaak onzeker, omdat de periode te kort is en het budget vroegtijdig op is. Dat maakt het voor veel boeren niet 

interessant om bedrijfsvoering aan te passen. Ook de discussie over stikstofproblematiek maakt de sector 

onzeker. 

 

Uit gesprekken met de boeren in de uiterwaarden binnen Vechtrijk Gramsbergen blijkt dat ze in principe wel 

bereid zijn om de bedrijfsvoering aan te passen, mits zij voldoende worden gecompenseerd. Voor actieve 

bedrijven zou die compensatie vooral moeten bestaan uit extra grond zodat de productiecapaciteit binnen het 

bedrijf minimaal op niveau blijft en het liefst wat toeneemt. Niet-actieve bedrijven zijn soms bereid om meer te 

doen aan biodiversiteit als hun grond wordt afgewaardeerd.  

 

Functies 

Het zuidelijke deel houdt zijn landbouwkundige functie waarbij gestreefd wordt naar natuurinclusieve 

landbouw.   

 

Punten voor nadere verkenning 

De mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een soort gebiedscorporatie die naast het bevorderen van de 

onderlinge samenwerking, ook kan fungeren als intermediair tussen overheid en de individuele boer en als 

schakel naar de gebiedscollectieven en de Agrarische Natuurverenigingen. Dit betreft wel een onderzoek dat 

breder gaat dan het project Vechtrijk Gramsbergen, maar kan als spin-off gestart worden vanuit Vechtrijk 

Gramsbergen. 
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 Wensen en ideeën uit het 
participatieproces 

Gedurende het proces zijn alle wensen en opmerkingen verzameld en verwerkt in een overzicht. Een groot 

aantal opmerkingen was sturend voor de visie. Veel opmerkingen en wensen zijn van een detailniveau dat ze 

input vormen voor het vervolg bij de uitwerking van de visie. Ook zijn er opmerkingen die geen inbreng gaan 

vormen voor de inrichting van het Vechtrijk. De opmerkingen zijn gerubriceerd per thema. De individuele 

wensen krijgen een plek voor het vervolg en zijn als bijlage bij dit document gevoegd. Per thema is een 

samenvatting gegeven als antwoord op alle ingebrachte wensen voor het betreffende thema.  

 Algemeen Waterveiligheid 
In de deelontwerpen wordt berekend wat het effect is op oppervlaktewater en grondwater; dus ook op 

veiligheid. Bij de berekeningen gaan we uit van de huidige normen. Hierbij kijken we naar de kenmerken van 

het gebied en hoe we kunnen bijdragen aan klimaatdoelen. We doen vaak een klimaatrobuustheidstoets om na 

te gaan hoe robuust het ontwerp is. Voor toetsing en beheer van de keringen loopt een ander spoor. In de 

ontwerpen zullen we zo mogelijk rekening houden met mogelijke toekomstige peilveranderingen. 

 Herinrichting projectgebied Noord 
In de visie is opgenomen dat er een nevengeul wordt aangelegd vanaf de Haandrik tot Gramsbergen aan de 

zuidoostkant. Een nevengeul aan de noordwestkant is om meerdere redenen niet haalbaar. Vanuit financieel 

aspect, omdat de dijk zou moeten worden verplaatst en vanuit het waterhuishoudkundige aspect, omdat het 

gebied De Meene is aangewezen als noodoverloopgebied. 

 

Op de nevengeul mag niet worden gevaren. Een verdeelwerk verdeelt het water over de Vecht en de 

nevengeul. 

 

De huidige loop van de Vecht zal als hoogwatergeul gaan dienen, inrichting van de Vecht als moeras gaat niet 

samen met deze functie. Bij het ontwerp wordt bekeken in hoeverre de functies ecologie en veiligheid 

gecombineerd kunnen worden. 

 

De waterkrachtcentrale (WKC) bij de Haandrik is volledig in eigendom van het waterschap en het in gebruik 

nemen heeft aandacht, maar ligt op dit moment stil. Mocht het plan om de WKC weer in gebruik te stellen 

weer actueel zijn, dan zullen er diverse afwegingen moeten worden gemaakt, waaronder eventuele 

nieuwbouw, waterverdeling, energieopbrengst en financiën.  

 

De gronden worden ingericht als (natuurinclusieve) landbouw en natuur. Aandacht is hier voor landbouw met 

een natuurlijk karakter (natuurinclusief) en delen die voor natuur bestemd zijn. Hier wordt gezocht naar ruimte 

voor andersoortig (extensiever) beheer, zodat er mogelijkheden komen voor andere vegetatie en meer 

kruidenachtige vegetatie (mogelijk potentie voor stroomdalgraslanden). In de detailontwerpfase voor gebied 

Noord wordt de exacte loop bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het handhaven van rust. 

 

Er komt in de uiterwaarden geen extra waterspaarbekken. De uiterwaarden zijn van nature al waterberging 

tijdens hoog water. Extra open en stilstaand water is ook uit andere oogpunten niet gewenst (ecologie, 

vogelgriep). Bestaande poelen blijven in principe gehandhaafd, nieuwe poelen zijn niet voorzien in de visie. 
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Poelen in de uitwaarden overstromen bij hoogwater. Daardoor kunnen er vissen in de poelen komen, wat de 

natuurwaarden van de poelen weer zeer beperkt (vis in de poel is ongunstig voor amfibieën).  

 

Wensen en ideeën worden meegenomen en afgewogen (bereikbaarheid, beleefbaarheid, natuurlijke inrichting, 

archeologische waarden, karakter van het gebied en bodemkenmerken).  

Indien haalbaar kan in het ontwerp iets worden gedaan met de locatie van het kasteel en/of de 

kasteelgrachten.  

 Stadsfront en aanlegsteiger 
In de visie is opgenomen dat de Vecht wordt verlegd richting Gramsbergen, op de locatie waar vroeger een 

oude Vechtarm heeft gelegen. Dit biedt de mogelijkheid om aanlegplaatsen voor passanten en voor de zomp te 

realiseren aan de rand van Gramsbergen. Deze locatie komt ongeveer overeen met de plek waar vroeger een 

haventje heeft gelegen. Het verleggen van de Vecht heeft als grote voordeel dat er doorstroming plaatsvindt, 

zodat het gebied rond de aanlegplaatsen niet verzand. De technische mogelijkheden van deze verlegging 

worden nader verkend in het vervolgproces. De wens is geuit om vanuit de haven door te kunnen steken naar 

het centrum. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.  

 

De komende jaren zal moeten blijken hoeveel aanlegplaatsen er moeten komen. In de deeluitwerking moet ook 

worden nagedacht over (sanitaire) voorzieningen, wandelmogelijkheden/promenade, parkeermogelijkheden 

en overige voorzieningen, zoals bankjes en speelplekken met, indien mogelijk, bijbehorende speeltoestellen en 

beweegmogelijkheden voor overige doelgroepen.  

 

Ook zal worden gekeken of het uitzichtpunt vanaf de Goudenregenstraat een plek in het ontwerp kan krijgen. 

Gekeken wordt of het huidige voetbalveldje gehandhaafd blijft of een plek krijgt in het ontwerp voor het 

Stadsfront.  

 

Ideeën en voorstellen om een haven of aanlegplaatsen te realiseren in het Gat van Joosten of om vaste 

ligplaatsen te creëren hebben geen draagvlak.  

 

Het aanleggen van een trailerhelling wordt door enkelen als wens ingebracht. Hiertoe kan op dit moment geen 

toezegging worden gedaan. Dit is afhankelijk van nog op te stellen beleid met betrekking tot (recreatief) varen. 

Vooruitlopend hierop zal naar verwachting vanuit handhaving op het varen worden gestreefd naar een beperkt 

aantal hellingen.  

 

In deze deeluitwerking is extra bebouwing, verplaatsing van de school, etc. niet meegenomen. Ook extra 

wandel- en fietsmogelijkheden (uitgezonderd een wandelboulevard langs de aanlegplekken/haven) zijn geen 

onderdeel van de visie. Initiatieven zoals het realiseren van camperplaatsen, stadsboerderij, een nieuwe zomp 

of het verbouwen van streekproducten zullen bij ondernemers moeten ontstaan en worden uitgewerkt. De 

gemeente toetst, indien nodig, aan beleid. In de deeluitwerking van dit gebied zullen alle wensen en ideeën 

worden meegenomen en afgewogen.  

 Entree Gramsbergen 
De wens om de entree van Gramsbergen aantrekkelijker en spannender te maken is één van de doelen van het 

project. In de visie is opgenomen dat wordt gezocht naar mogelijkheden om de begraafplaats uit te breiden, 

omdat er vraag blijft naar de mogelijkheid om begraven te kunnen worden in Gramsbergen. Dit dient gepaard 

te gaan met het onderzoek naar de mogelijkheden om te parkeren. Daarom zal de grootte en functie van de 

carpoolplek worden bezien.  
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Daarnaast is de hoge heg, die nu rond de begraafplaats staat, niet fraai. De begraafplaats is onderdeel van de 

entree van Gramsbergen, waarbij ook dit aspect wordt meegenomen.  

 

Het creëren van een veilige fietsverbinding en oversteek (eenzijdig) heeft aandacht. Er is in de visie geen 

uitbreiding van fiets- en wandelpaden opgenomen. 

 Gat van Joosten 
Ideeën die zijn aangedragen voor het Gat van Joosten worden meegenomen en afgewogen in de 

deeluitwerking van dit gebied, deze hebben betrekking op: parkeren/toegankelijkheid, vissen, rust, 

(gedeeltelijke) verondieping en (extensief) recreatief gebruik. Intensief gebruik heeft geen draagvlak (aanleg 

haven, aanlegplaatsen of vaste ligplaatsen). Bestaande plannen worden meegenomen als input voor het 

ontwerp. Handhaving hierop is de taak van hiertoe bevoegde instanties. Gedeeltelijk verondiepen van de plas is 

onderdeel van de visie. Dit gebeurt met schone en/of gebiedseigen grond.  

 

Er is een aantal reacties binnengekomen die betrekking hebben op het loslopen van honden. Hiertoe geldt de 

regel van de gemeente Hardenberg: uw hond moet aangelijnd zijn. Dat geldt voor binnen de bebouwde kom. 

Voor dit project zal gelijk aan het Vechtpark te Hardenberg het uitgangspunt zijn ‘honden aan de lijn’. Alleen op 

een aangewezen losloopveld of op uw eigen terrein mag uw hond loslopen. 

 Ontstening 
Een belangrijke Europese Kaderrichtlijn Water-doelstelling voor de Vecht is deze om te vormen naar een half-

natuurlijke laaglandrivier. Een dergelijke rivier wordt onder andere gekenmerkt door een levende 

rivierdynamiek met morfologische processen als sedimentatie, erosie en meandering. Deze processen zijn in de 

huidige situatie minder goed mogelijk, omdat de oevers van de Vecht veelal vastgelegd zijn door stenen 

(natuursteen, beton, puin, etc.). Om de beoogde dynamiek toch te kunnen bereiken is het waterschap sinds 

enige jaren bezig met het ontstenen van de oevers, op plekken waar dit mogelijk is. Op plekken vlak voor en na 

kunstwerken zoals bruggen, stuwen en gemalen is dit niet wenselijk. Bovendien moeten duidelijke afspraken 

worden gemaakt met aanliggende grondeigenaren, omdat de kans aanwezig is dat de insteek van de oever 

door erosie in de loop der jaren verschuift tot aan of zelfs over de kadastrale eigendomsgrenzen.  

 

In het Vechttraject tussen De Haandrik en de brug bij Gramsbergen is ontstening alleen gewenst in een deel 

van de linkeroever aangezien de rechteroever ook de teen van de kering vormt.  In 2012 is reeds een traject 

ontsteend van circa 1,5 kilometer. Op dit moment is het waterschap voornemens om het resterende traject van 

circa 450 meter nog te gaan ontstenen. Dit betreft het traject direct benedenstrooms van de stuw. Het 

aangrenzende perceel is in eigendom van Staatsbosbeheer. Ook voor het traject ten zuiden van de brug is 

ontstening gewenst. Deze heeft echter geen hoge prioriteit en kan alleen plaatsvinden als de grondeigenaren er 

mee in stemmen.  

 Biodiversiteit 
Doelstelling voor het project is het vergroten van de biodiversiteit. Vooral de deeluitwerkingen 

Nevengeul/Herinrichting gebied Noord, Gat van Joosten, Natuurinclusieve landbouw en Ontstening zuidelijk 

deel geven hier invulling aan. De inrichting zal zo veel mogelijk passend zijn voor een riviersysteem. Nieuwe 

poelen zijn daarin bijvoorbeeld niet passend. En in principe is de inrichting niet gericht op specifieke soorten, 

maar wordt getracht bestaande natuurwaarden te beschermen en omstandigheden te creëren waardoor de 

biodiversiteit in zijn algemeenheid toeneemt (planten en dieren). Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van 

bloemrijke randen. Vanuit de flora- en faunawet is het een verplichting om rekening te houden met 

beschermde soorten vogels en planten. De zorgplicht in deze wet gebiedt dit.  
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Samen met de landbouwers wordt gekeken naar bevordering van natuurinclusieve landbouw, waarbij wordt 

uitgegaan van het kunnen blijven bestaan van bestaande bedrijven.  

Specifieke wensen en ideeën op dit onderwerp hebben betrekking op bijen, soorten als otter en bever, exoten 

(beverrat), ooibos, rekening houden met vluchtmogelijkheden voor dieren bij hoogwater en het ooievaarsnest 

aan de Anerdijk.  

 

Het gebied wordt aantrekkelijker voor insecten zoals bijen, door het vergroten van de biodiversiteit. De wens 

om bijenkasten te plaatsen leeft bij een aantal inwoners. Eigen initiatieven hiertoe zijn zeer welkom, maar 

vanuit het project wordt hier, in principe, geen initiatief voor genomen.  

 

Initiatieven voor soorten zoals de otter en de bever worden niet specifiek genomen. Deze soorten liften mee 

met de maatregelen die in en om de Vecht worden genomen. Exoten, zoals beverrat en muskusrat, worden al 

bestreden door het waterschap.  

 

In een rivierlandschap hoort in principe ook ooibos thuis en ook zijn er andere wensen binnengekomen die 

betrekking hebben op aanplant van bomen, zoals knotwilgen en bos. Echter, vanwege waterveiligheid kan daar 

op dit moment niet aan tegemoet worden gekomen. Dit zou nu voor te veel opstuwing zorgen in 

hoogwatersituaties. Het bestaande ooievaarsnest aan de Anerdijk vraagt specifieke aandacht in de 

deeluitwerking van dat gebied. In de deeluitwerkingen wordt gekeken naar vluchtmogelijkheden voor dieren.  

 Wandelen en fietsen 
Een bestaande wandelmogelijkheid krijgt een plek in het ontwerp van deelgebied Noord. De exacte loop en 

uitvoering wordt in de planvorming bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het handhaven van de rust. 

De visie voorziet niet in een aansluiting van het wandelpad tot Duitsland.  

 

Voor wat betreft het hondenuitlaat-beleid is hier het beleid van de gemeente Hardenberg van toepassing: In de 

gemeente Hardenberg moet uw hond aangelijnd zijn. Dat geldt voor binnen de bebouwde kom. Voor dit 

project zal gelijk aan het Vechtpark te Hardenberg het uitgangspunt zijn ‘honden aan de lijn’. Alleen op een 

aangewezen losloopveld of op uw eigen terrein mag uw hond loslopen. 

 Vissen 
In de visie is geen uitbreiding van vismogelijkheden opgenomen. Bestaande voorzieningen (o.a. het bestaande 

wedstrijdparcours en de mogelijkheden binnen Gat van Joosten) blijven gehandhaafd of krijgen een plek in 

deeluitwerkingen. De nevengeul wordt niet opgenomen in de landelijke lijst van viswateren. Bij de diverse 

deeluitwerkingen worden diverse stakeholders, waaronder de sportvisserij, betrokken. 

 Zwemmen 
Een enkele keer is de wens ingebracht om het mogelijk te maken om te kunnen zwemmen in de Vecht, de 

geplande haven en/of in het Gat van Joosten. Voor zwemmers geldt het advies om te gaan zwemmen in, door 

de provincie, officieel aangewezen zwemwateren. Hier wordt de veiligheid en waterkwaliteit gecontroleerd. De 

Vecht en het Gat van Joosten zijn niet aangewezen als zwemwater. Zwemmen in deze wateren kan daarom 

gevaarlijk zijn vanwege risico’s ten aanzien van veiligheid (scheepvaart, steile taluds, objecten op de bodem, 

etc.) en waterkwaliteit (rioolwaterzuiveringen lozen effluent op de Vecht). Er zullen strandjes worden 

aangelegd daar waar die verantwoord zijn.  
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 Varen 
De visie voorziet in de aanleg van een haven of aanlegplaatsen nabij Gramsbergen. De visie geeft geen invulling 

aan (verdere) vaarmogelijkheden op de Vecht of in het Gat van Joosten. Daar gelden de vigerende wetten en 

regels. Ook geeft de visie geen invulling aan het type boten of vaarmogelijkheden die op de Vecht gebruikt 

mogen worden (motorboten, elektrisch of anderszins (sup, o.i.d.)). Handhaving daarvan ligt bij de betreffende 

instanties.  

 

De Vecht is, na de ingebruikname van de twee nieuwe sluizen, na honderd jaar weer doorgaand bevaarbaar 

tussen de Duitse grens en het Zwartewater. Vanuit het programma Ruimte voor de Vecht bestaat daarnaast het 

streven om de Vecht te ontwikkelen tot een rivier die op een natuurlijke wijze kan stromen (halfnatuurlijke 

laaglandrivier). Vanuit deze ontwikkelingen wordt gewerkt aan een nieuw vaarconcept, waarbij de vaardiepte 

voor boten is vrijgegeven. Dat houdt in dat er geen diepgang wordt gegarandeerd en dat recreanten zelf 

rekening dienen te houden met de lokale vaardiepte en de afmetingen van bruggen en sluizen. Ook worden er 

randvoorwaarden gesteld vanuit een oogpunt van waterveiligheid en natuur. Indien zandbanken een risico 

vormen voor hoogwaterveiligheid wordt gekeken hoe deze op een passende (natuurlijke) manier verwijderd 

kunnen worden. 

Ten aanzien van de aanleg van trailerhellingen kan op dit moment geen toezegging worden gedaan. Dit is 

afhankelijk van nog op te stellen beleid met betrekking tot (recreatief) varen. Vooruitlopend hierop zal naar 

verwachting vanuit handhaving op het varen worden gestreefd naar een beperkt aantal hellingen.  

 Landbouw 
Voor het zorgpunt 'mogelijke toename vogelgriep' is het gesprek aangegaan met de pluimveehouders. Er is 

kennis ingebracht door deskundigen. Het blijkt dat vooral toename van stilstaand water het risico vergroot. In 

de visie is geen toename van stilstaand water voorzien.  

 Beheer en onderhoud 
Voor alle projecten worden beheer- en onderhouddocumenten opgesteld. Daarin worden verantwoordelijken 

benoemd en welk onderhoud een object of kunstwerk nodig heeft en met welke frequentie. Voor het beheer 

en onderhoud kunnen ook derden, particulieren, agrariërs (als eigenaar bijvoorbeeld of als pachter), etc. 

worden ingeschakeld. Dit wordt verder uitgewerkt in de deelprojecten. 
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 Haalbaarheid en vervolg 

Om de haalbaarheid van het realiseren van de visie te toetsen, zijn diverse zaken onderzocht. In dit hoofdstuk is 

kort ingezoomd op de haalbaarheid en de vervolgstappen die nodig zijn. Dit hoofdstuk geeft de input om de 

vervolgfase goed te kunnen starten. Hierbij zijn de afzonderlijke onderdelen die in de visie benoemd zijn, 

leidend.  

 Onderdelen en deelprojecten 
Het kan zowel organisatorisch als financieel interessant zijn om een aantal deelprojecten of delen van de 

deelprojecten gelijktijdig voor te bereiden en uit te voeren. Voor de vervolgfase geldt dat elk onderdeel binnen 

de visie zijn eigen specifieke randvoorwaarden, planning e.d. heeft. Onderstaande onderdelen zijn beschreven 

in de visie en worden in eerste instantie als deelprojecten bezien.  

• Herinrichting projectgebied Noord 

• Verlegging Vecht en aanlegsteiger 

• Stadsfront 

• Entree Gramsbergen 

• Gat van Joosten 

• Vechtoevers zuidelijke deel 

• Natuurinclusieve landbouw 

 Procedures en vervolg onderzoeken 

7.2.1 Hydrologische verkenning 

Om de maatvoering en effecten van de nevengeul en verlegging van de Vecht te bepalen wordt een 

hydrologische verkenning uitgevoerd. Op basis van vastgestelde uitgangspunten wordt een eerste verkenning 

doorgerekend omtrent onder meer de effecten op waterveiligheid en grondwater. Deze verkenning wordt 

uitgevoerd door de werkgroep Water en is de basis voor de verdere uitwerking van deze delen.  

7.2.2 Bestemmingen 

Vanuit de huidige bestemmingen is een aantal vergunningen en/of bestemmingsplanwijzigingen vereist 

wanneer de visie gerealiseerd wordt. In onderstaand figuur zijn de schets en het bestemmingsplan 

gecombineerd weergegeven.  
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Figuur 28 Overzicht huidige bestemming en inrichtingsschets. 

Voor de afzonderlijke deelprojecten Herinrichting projectgebied Noord, Verlegging Vecht en aanlegsteiger en 

het Stadsfront is een bestemmingswijziging gewenst. Voor de andere deelprojecten is het afhankelijk van de 

verdere uitwerking of er wordt gekozen voor een bestemmingswijziging dan wel dat er volstaan kan worden 

met een omgevingsvergunning. Hieronder is een eerste verkenning van de nieuwe bestemmingen voor de drie 

deelgebieden weergegeven.   
 

Herinrichting projectgebied Noord 

Nr. Omschrijving onderdeel Bestemming 

1. Nevengeul Natuur 

2. Deel tussen Vecht en Nevengeul Natuur 

3. Deel tussen Vecht en Spoor Agrarisch met beperking 

4. Trapveld Openbaar Groen 
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Verlegging Vecht en aanlegsteiger en Stadsfront 

Nr. Omschrijving onderdeel Bestemming 

1. Verlegging Vecht Water 

2. Oude Vecht Natuur 

3. Eiland Natuur 

4. Boulevard en omliggende ruimte voor recreatie  Openbaar Groen 

5. Overige ruimte Agrarisch met beperking 

7.2.3 Vergunningen 

Vanuit de huidige bestemmingen zijn aantal vergunningen en/of bestemmingsplanwijzigingen vereist. 

Hieronder is kort per deelgebied toegelicht wel activiteiten vergunningsplichtig zijn. Vervolgens is een overzicht 

met de mogelijke vergunningen weergegeven.  

 

Herinrichting projectgebied Noord en Verlegging Vecht 

Met het realiseren van de nevengeul en verlegging van de Vecht komt er een herschikking van de huidige 

bestemmingen. Hiervoor is een bestemminsplanwijziging noodzakelijk. Advies om bij deze 

bestemmingsplanwijziging het definitief ontwerp te gebruiken. Dit voorkomt dat na de bestemmingswijziging 

nog een omgevingsvergunning nodig is. 

Voor de activiteit ‘ontgraven van de nevengeul’ en ‘verlegging Vecht’ wordt er meer dan 10.000 m3 grond 

ontgraven, waardoor hiervoor een ontgrondingsvergunning vereist is. In het Besluit milieueffectrapportage 

staat dat een milieueffectbeoordeling of milieueffectrapportageplicht voor de ontgrondingswerkzaamheden 

nodig is. Als een plan of programma mogelijk aanzienlijke milieueffect(en) kan veroorzaken, dan geldt geen 

MER-beoordelingsplicht zoals bij projecten, maar direct een (plan-)MER-plicht. Onder de Omgevingswet kan 

voor een plan ook volstaan worden met een MER-beoordeling, indien er sprake is van kleine gebieden op lokaal 

niveau of kleine wijzigingen (Omgevingswet art 16.36 lid 5).  
In het geval gaat het bij de deelprojecten om een planwijziging: 

- van een relatief klein gebied binnen het gemeentelijk grondgebied;  

- binnen het geheel van het (gemeentedekkende) omgevingsplan; 

- die waarschijnlijk (op basis van vergelijkbare projecten) geen aanzienlijke milieueffecten zal 

veroorzaken.  

 

Op basis van de huidige stand van zaken lijkt het erop dat, mits er geen passende beoordeling op grond van de 

Wet natuurbescherming nodig is, voor de benodigde wijziging van het Omgevingsplan volstaan kan worden 

met een MER-beoordeling in het vervolgproces.  

De activiteiten van het graven van de nevengeul, verlegging Vecht en werkzaamheden oever vinden plaats 

binnen de beschermingszone van de waterkering en het oppervlaktewater. Voor deze activiteiten binnen de 

beschermingszone is een watervergunning vereist. Het waterschap is zelf opdrachtgever en daarom wordt dit 

middels een Projectplan Waterwet gerealiseerd.  

 

Stadsfront 

Met het realiseren van het Stadsfront zal er naar verwachting ook een wijziging van de bestemming 

plaatsvinden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging vereist. Door bij deze bestemmingsplanwijziging het 

definitief ontwerp te gebruiken wordt voorkomen dat na de bestemmingswijziging nog een 

omgevingsvergunning nodig is. 

 

Voor activiteiten waarvoor grond ontgraven dient te worden zoals een natuurspeelplek is een 

ontgrondingsmelding vereist mits onder de 10.000 m3 grondverzet  wordt gebleven en niet dieper dan 3 m 

gegraven wordt. Indien bij de activeit ‘ontgraven van de nevengeul’ en ‘verlegging Vecht’ meer dan 10.000 m3 
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grondverzet noodzakelijk is of er dieper dan 3 meter gegraven wordt, gelden hiervoor dezelfde voorwaarden 

als bij het noordelijke gebied.  

Het aanbrengen van een boulevard en aansluiting met Gramsbergen vindt plaats binnen de beschermingszone 

van de waterkering en oppervlaktewater. Voor deze activiteiten binnen de beschermingszone is een 

watervergunning vereist, tenzij dit wordt meegenomen in een projectbesluit van het waterschap.  

 

Entree Gramsbergen 

Voor de entree van Gramsbergen vindt verschuiving van het fietspad plaats. Dit kan zoals nu is voorgesteld 

binnen de huidige bestemming. Hiervoor is mogelijk een omgevingsvergunning vereist.  

Voor activeiten waarvoor grond ontgraven dient te worden, zoals het uitgraven van cunet van de verharding, 

hoeft geen ontgrondingsvergunning aangevraagd te worden. Dit grondverzet is nu onder de 10.000 m3. 

Indien er aanpassingen rondom de begraafplaats, afwatering richting de uiterwaarden of andere aanpassingen 

binnen de beschermingszone van de waterkering  plaatsvinden, dan dient hier een watervergunning te worden 

aangevraagd. Voor deze activiteiten binnen de beschermingszone is een watervergunning vereist.  

 

Gat van Joosten 

Voor de activiteiten met betrekking tot het realiseren van een wandelpad of brug over de aansluiting met de 

Vecht is een omgevingsvergunning nodig. In het huidige ontwerp zit geen activiteit met het ontgraven van 

grond met uitzondering van cunet voor de halfverharde wandelpaden. Dit betreft een kleine hoeveelheid te 

ontgraven grond waardoor hiervoor geen ontgrondingsvergunning is vereist.  

Het verondiepen van het Gat van Joosten vindt plaats binnen de beschermingszone van de waterkering en het 

oppervlaktewater. Voor deze activiteiten binnen de beschermingszone van het waterschap is een 

watervergunning vereist. Tevens is hier het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Hier is het advies om door 

het waterschap een nota bodembeheer op te stellen. In de nota bodembeheer worden de LMW (Lokale 

Maximale Waarden) onderbouwd op basis van specifieke locatiekenmerken. Hiervoor kan de handreiking diepe 

plassen worden gevolgd.  

 

Zuidelijk gebied 

Voor het realiseren van de natuurvriendelijke oever vindt een uitbreiding van de bestemming ‘water’ plaats. Dit 

kan via een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure worden gerealiseerd.  

Voor het ontgraven van de natuurvriendelijke oever wordt meer dan 10.000 m3 ontgraven. Hiervoor gelden 

dan ook de dezelfde voorwaarden als bij het noordelijke gebied.  

Het aanbrengen van de natuurvriendelijke oever vindt plaats binnen de beschermingszone van het 

oppervlaktewater. Voor deze activiteiten binnen de beschermingszone is een watervergunning vereist, tenzij 

het geregeld wordt in een projectbesluit va het waterschap zelf.  

 

Nr. Vergunning/Wettelijk kader Bevoegd 

gezag 

Onderdeel/deelproject Opmerking 

1. Omgevingsvergunning en/of 

bestemmingsplanwijziging/ WABO 

Gemeente Alle deelprojecten  

2. Watervergunning/Waterwet Waterschap  Alle deelprojecten  

3. Vergunning en/of ontheffing/ Wet 

Natuurbescherming 

Provincie Alle deelprojecten 

m.u.v. de entree. 

Zie paragraaf flora en 

fauna 

4. Ontgronding/omgevingsverordening Provincie Herinrichting 

projectgebied Noord, 

verlegging vecht, 

Zuidelijke oevers.  

 

5. Melding bodem kwaliteit/ Besluit 

bodemkwaliteit 

 Alle deelprojecten Voor alle 

grondwerkzaamheden 
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6. Bescherming van drink- en 

grondwater/milieuverordening 

Provincie Alle deelprojecten  

7. Vergunning/Spoorwegenwet Prorail Herinrichting 

projectgebied Noord  

Werkzaamheden 

vinden niet plaats op 

grond Prorail 

vergunning niet 

nodig.  

7.2.4 Archeologie 

Voor archeologie is de website Ruimtelijke Plannen en de archeologische beleidskaart van de gemeente 

geraadpleegd. Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Hardenberg ligt de onderzoekslocatie 

in gebieden met waarden archeologie 1, 4 en 5 (hoge, middelmatige en lage indicatieve waarde). In deze 

gebieden dient bij een onderzoekslocatie groter dan 100, 500 en respectievelijk 2.500 m² en bodemingrepen 

dieper dan 40/50 cm -mv, vroegtijdig een inventariserend archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 

7.2.5 Flora en Fauna 

Er is een bureauonderzoek uitgevoerd met betrekking tot Flora en Fauna. Er is verspreid langs het traject een 

aantal beschermde soorten, of rode lijst soorten aanwezig waaronder de lange ereprijs, enkele 

vleermuissoorten, de kwabaal en de otter. In het verdere proces is het advies om aan de hand van 

veldonderzoek een flora en fauna onderzoek uit te voeren. Hierbij dient de aan- dan wel afwezigheid van 

beschermde soorten te worden vastgesteld. Mogelijk kan een ontheffing in het kader van de Wet 

natuurbescherming noodzakelijk zijn indien beschermde soorten worden aangetroffen. 

 

In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen 

toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. De provincie heeft het gebied 

rondom het Gat van Joosten en in het noordelijke deel bij De Haandrik als NNN aangewezen. Op basis van het 

huidige plan nemen de natuurwaarden in het gebied toe. In het vervolgproces dient, daar waar 

bestemmingswijzigingen plaatsvinden, middels de natuurtoets aangetoond te worden of de wezenlijke 

kenmerken en waarden van de NNN worden aangetast. Gelet op de ontwikkeling die gericht is op het 

versterken van de natuur zou deze toetsing beknopt kunnen worden uitgevoerd.  

 

Gezien de afstand vanuit het plangebied tot de Wnb-gebieden zijn verstorende effecten van het plan door 

geluid, licht, optische verstoring en dergelijke op Wnb-gebieden bij voorbaat uitgesloten in zowel de aanleg- als 

gebruiksfase.  

 

Het is niet uit te sluiten dat er een tijdelijke toename is van stikstofdepositie tijdens de aanlegfase. Door 

transport van grond (en verwerking daarvan) in de plas worden er uitlaatgassen geëmitteerd met 

stikstofhoudende stoffen die kunnen neerslaan op de Wnb-gebieden. In het gebied Vecht- en Beneden-

Reggebied is atmosferische stikstofdepositie een knelpunt. Of er een toename is van stikstofdepositie 

(vermestend effect) op stikstofgevoelige habitattypen binnen Natura 2000-gebieden kan in deze fase van het 

project nog niet worden bepaald. In een later stadium is een nadere beoordeling nodig van het plan 

(transportroutes e.d.) en dient een AERIUS-berekening te worden uitgevoerd.  

7.2.6 NGE 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is in het projectgebied geen sprake van een feitelijk verdacht gebied. 

Het advies is om de geplande werkzaamheden op reguliere wijze uit te voeren en het opsporingsproces niet 

verder voort te zetten. Hoewel er geen feitelijke aanleiding is het onderzoeksgebied verdacht te verklaren, is 
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het advies om het uitvoerend personeel voorafgaand aan werkzaamheden in de te bewerken gebieden altijd te 

instrueren in geval van onverhoopt aantreffen van munitieverdachte objecten.  

7.2.7 Kabels en leidingen 

Bij de verdere uitwerking van de deelgebieden dient nader onderzocht te worden of kabels en leidingen de 

werkzaamheden belemmeren. In dit stadium is een oriëntatie-melding uitgevoerd. De gegevens van deze 

melding zijn verwerkt in een overzichtstekening die als bijlage is toegevoegd.  

In het noordelijke gebied ligt een gasleiding. In het vervolgproces dient met de NAM afgestemd te worden wat 

de eisen zijn met betrekking tot de transport Gasleiding.  

Bij de inlaat van de nevengeul aan de noordzijde en halverwege de geplande nevengeul kruisen een aantal 

bestaande leidingen de nieuw te realiseren nevengeul. Het betreft hieronder meer een middenspanning 

leiding, een dataleiding en een hogedrukgasleiding. In het vervolgproces dienen de consequenties van het 

ontwerp in relatie tot de bestaande kabels en leidingen inzichtelijk gemaakt te worden. Inzichtelijk maken kan 

met behulp van een KLIC-melding, maar ook met het graven van proefsleuven en intensieve afstemming met 

de nutsbedrijven.  

Prorail geeft aan dat er kabels en leidingen liggen, maar deze zijn gelegen binnen de hekken op eigen terrein. 

Deze vallen derhalve buiten de scope.  

7.2.8 Hydrologisch en constructief onderzoek 

Bij de uitwerking van de onderdelen dient het geheel doorgerekend te worden op constructieve haalbaarheid 

en op de hydrologische effecten. In deze onderzoeken dienen de volgende vraagstukken te worden 

beantwoord. Het is raadzaam om aansluitend op de reeds uitgevoerde hydrologische verkenning bij het 

opstellen van het voorlopig ontwerp een eerste onderzoek te doen naar de hydrologische en constructieve 

haalbaarheid.  

 

- Onderzoek naar haalbaarheid en afmetingen van de nevengeul.  

- Onderzoek naar haalbaarheid van verplaatsing van de Vecht.  

- Wat is de opstuwing van elke maatregel/ontwerp: ontwerp moet neutraal worden uitgevoerd 

waarmee dus duidelijkheid komt omtrent de haalbaarheid en risico’s.  

- Effect van nevengeul op de stabiliteit van het naastgelegen spoor in afstemming met Prorail.  

- Onderzoek naar constructieve en hydraulische haalbaarheid van de inlaatconstructie.  

 Kostenraming 
Voor de visie is voor de deelprojecten afzonderlijk een kostenraming opgesteld. De kostenraming is opgesteld 

op basis van de SSK-systematiek van de CROW. Deze kostenramingen zijn als aparte documenten opgesteld.  

 Grondaankoop 
In de huidige situatie is per deelproject de situatie verschillend en hebben diverse partijen grond in eigendom 

binnen de projectgrens. Er is daarom een plan voor aan- en verkoop van grond opgesteld in samenspraak met 

de werkgroep Grondzaken. Door de verschillende huidige bestemmingen en huidige verplichtingen (zoals een 

pachtcontract) is er maatwerk per deelproject gewenst. Reeds verworven gronden die niet nodig zijn voor 

onderdelen van het plan worden als ‘landbouw met beperkingen’ weer verkocht. Hieronder is een korte 

samenvatting per deelproject weergegeven.   



 

Vechtrijk Gramsbergen                       Gebiedsvisie inrichting Vecht: Achtergronddocument haalbaarheidsstudie               | Eelerwoude | 57 

Nr. Deelproject Voorstel voor aankoop en verkoop van grond 

1. Herinrichting projectgebied 

Noord 

Ingrepen grotendeels te realiseren op grond in eigendom van 

overheden.  

Percelen met bestemming natuur en landbouw worden herverdeeld 

binnen de projectgrenzen.  

Eventueel landbouw herbestemmen naar landbouw met beperkingen.  

Aankoop van particuliere gronden t.b.v. de nevengeul. 

Verkoop van overige delen als agrarisch met beperking. 

2. Verlegging Vecht en 

aanlegsteiger 

Ingrepen grotendeels te realiseren op grond in eigendom van 

overheden. 

Aankoop van particuliere gronden. 

Overweeg de verkoop van gronden als natuur (eiland). 

3. Stadsfront Aankoop van particuliere gronden. 

4. Entree Gramsbergen Aankoop van particuliere gronden. 

Overweeg de verkoop van gronden als agrarisch met beperking. 

5. Gat van Joosten Geen grondtransacties deze worden pas duidelijk na verdere 

planvorming. 

6. Vechtoevers zuidelijk deel Natuurvriendelijke oever kan deels op grond waterschap gem. ca. 7 m. 

Overige benodigde ruimte ca. 13 m wordt aangekocht en zo nodig 

gecompenseerd met grond of gebruik elders.   

 

Weergave in bovenstaande tabel zijn de grondtransacties op hoofdlijnen. De grondverwerving in het 

vervolgproces hangt af van vele factoren die op dat moment bepalen hoe gehandeld wordt. Onder meer de 

eigendomssituatie, huidig gebruik (pacht, huur), de grondmarkt, eventuele ruilmogelijkheden, etc. Bij de 

uitwerking van de afzonderlijke deelprojecten wordt dit verder uitgewerkt.

 Documenten voor vervolg 
Voor de diverse deelprojecten geldt de opgestelde visie als uitgangspunt. Daarnaast zijn er al documenten 

opgesteld voor of tijdens het visietraject die als input kunnen dienen voor het vervolgtraject. Per deelproject is 

een overzicht opgesteld van de input die is geleverd en die input is voor de vervolgfase.   
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Herinrichting noordelijk gebied, verlegging Vecht en aanlegsteigers en Stadsfront 

Nr. Document Status 

1. Uitgangspunten en systeemanalyse vechtrijk 

Gramsbergen d.d. 6-03-2020 

Definitief vastgesteld door werkgroep 

Water. Uitgangspunt voor berekeningen en 

verder uitwerking 

2. Wensenlijst met opgehaalde wensen (bijlage 2) In vervolg kijken aan welke wensen invulling 

kan worden gegeven 

3. Vooronderzoek NGE Baalder Uiterwaard en vechtrijk 

door ECG d.d. 29 januari 2020 

Definitief 

4. Film van Johan Poffers over bestaande natuur Ter informatie voor vervolg 

5. Schetsontwerp EHS Vecht de Meene door RHDHV d.d. 

10-12-2014 

Vervalt 

6. Verzamelde informatie en brief omtrent invulling 

Kasteel Gramsbergen door Jan Horsman d.d. 30-10-

2019 

Ter informatie voor vervolg 

   

 

Gat van Joosten 

Nr. Document Status 

1. Inrichtingsschets Herinrichting Oldenhoofse Plas juli 

2016 opgesteld door Witteveen en Bos 

Opgesteld in opdracht van K3 delta.  

2. Wensenlijst met opgehaalde wensen (bijlage 2) In vervolg kijken aan welke wensen invulling 

kan worden gegeven 

3. Onderbouwing gewenste ecologie Waterschap 

Vechtstromen d.d. 19-11-2019 

Input voor verder uitwerking 

 

Zuidelijke Oevers 

Nr. Document Status 

1. Wensenlijst met opgehaalde wensen  In vervolg kijken aan welke wensen invulling 

kan worden gegeven 

2. Onderbouwing gewenste ecologie Waterschap 

Vechtstromen d.d. 19-11-2019 

Input voor verdere uitwerking 

3. Memo ontsteningsexcursie d.d. 31-03-2020 Input voor verdere uitwerking en 

vervolgstappen. 
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Natuurinclusieve landbouw  

Nr. Document Status 

1. Wensenlijst met opgehaalde wensen  In vervolg kijken aan welke wensen invulling 

kan worden gegeven 

2. Bedrijfswaterscan door Aequator bij 1 bedrijf  Uitgevoerd en onderzoek voor meerdere 

agrariërs een optie 

 Planning en vervolg 
Elk deelproject heeft zijn eigen dynamiek en voorwaarden en zal daarom een eigen planning krijgen. Hieronder 

zijn per deelproject de eerste vervolgstappen aangegeven met een indicatie van de planning. Voor alle 

deelprojecten geldt dat het bestuurlijke vaststellen van de visie voor 2020 staat gepland. Dat is het vertrekpunt 

voor alle deelprojecten.  

 

Herinrichting noordelijk gebied 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Programmering en vaststellen budget voor deelproject. 

Uitgangspunt vaststelling december 2020.  

2020 

2. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Voorlopig ontwerp gereed zomer 2021. 

Informatieavond geheel Gramsbergen (terugkoppeling) 

zomer 2021.  

Start januari 2021 – juli 2021 

3. Aankoop van grond Januari 2021 – december 2021 

4. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Voorlopig ontwerp gereed zomer 2021. 

Informatieavond geheel Gramsbergen (terugkoppeling) 

najaar 2021. 

Juli 2021 – november 2021 

5. Bestemmingsplanwijzigingen en overige procedures 

Bestemmingsplanprocedure 32 weken 

Ontgrondingsvergunning 32 weken 

Vergunningen verleend zomer 2022. 

Start december 2021 

Gereed juli 2022 (excl. 

Bezwaartermijnen/beroepsprocedures) 

6. Uitvoeringsfase 

Contract en aanbestedingsfase 

Uitvoering van de werkzaamheden. 

Start april 2022 

Doorlooptijd 6 maanden 

Doorlooptijd 12 maanden 

 

 

Verlegging Vecht en aanlegsteigers 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Programmering en vaststellen budget voor deelproject. 

Uitgangspunt vaststelling december 2020.  

2020 

2. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Voorlopig ontwerp gereed zomer 2021. 

Informatieavond geheel Gramsbergen (terugkoppeling) 

zomer 2021.  

Start januari 2021 – juli 2021 

3. Aankoop van grond Januari 2021 – december 2021 
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4. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Voorlopig ontwerp gereed zomer 2021. 

Informatieavond geheel Gramsbergen (terugkoppeling) 

najaar2021. 

Juli 2021 – november 2021 

5. Bestemmingsplanwijzigingen en overige procedures 

Bestemmingsplanprocedure 32 weken 

Ontgrondingsvergunning 32 weken 

Vergunningen verleend zomer 2022. 

Start december 2021 

Gereed juli 2022 (excl. Bezwaartermijnen/ 

beroepsprocedures) 

6. Uitvoeringsfase 

Contract en aanbestedingsfase 

Uitvoering van de werkzaamheden. 

Start april 2022 

Doorlooptijd 6 maanden 

Doorlooptijd 12 maanden 

 

Stadsfront 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Programmering en vaststellen budget voor deelproject. 

Uitgangspunt vaststelling december 2020.  

2020 

2. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Voorlopig ontwerp gereed zomer 2021. 

Informatieavond geheel Gramsbergen (terugkoppeling) 

zomer 2021.  

Start januari 2021 – juli 2021 

3. Aankoop van grond  Januari 2021 – december 2022 

4. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Voorlopig ontwerp gereed zomer 2021. 

Informatieavond geheel Gramsbergen (terugkoppeling) 

zomer 2021. 

Juli 2021 – november 2021 

5. Bestemmingsplanwijzigingen en overige procedures 

Bestemmingsplanprocedure 32 weken 

Ontgrondingsvergunning 32 weken 

Vergunningen verleend zomer 2022. 

Start december 2021 

 

6. Uitvoeringsfase 

Contract en aanbestedingsfase 

Uitvoering van de werkzaamheden. 

Start zomer 2022 

Doorlooptijd 6 maanden 

Doorlooptijd 12 maanden 

 

Entree Gramsbergen 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Programmering en vaststellen budget voor deelproject. 

Uitgangspunt vaststelling december 2020.  

2020 

2. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

en definitief ontwerp op moment dat gepland 

wegonderhoud staat geprogrammeerd.  

Doorlooptijd 12 maanden 

5. Vergunningen (omgeving) 20 weken Doorlooptijd 6 maanden 

6. Uitvoeringsfase 

Contract en aanbestedingsfase 

Uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Doorlooptijd 3 maanden 

Doorlooptijd 3 maanden 
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Gat van Joosten 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Programmering en vaststellen budget voor deelproject. 

Uitgangspunt vaststelling december 2020.  

2020 

2. Huidige schetsontwerp uitwerken naar een voorlopig 

ontwerp. Uitvoeren onderzoeken en berekeningen.  

Informatieavond geheel Gramsbergen. 

Doorlooptijd 6 maanden 

4. Bestemmingsplanwijzigingen en overige procedures 

Bestemmingsplanprocedure 26 weken 

Nota bodembeheer 32 weken 

Vergunningen verleend zomer 2022. 

Doorlooptijd 12 maanden 

 

5. Uitvoeringsfase Doorlooptijd 36 maanden 

 

 

 

Oevers zuidelijk deel 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Programmering en vaststellen budget voor deelproject. 

Uitgangspunt vaststelling december 2020.  

2020 

2. Aankoop grond en zorgen voor compensatie grond. Doorlooptijd 24 maanden 

3. Opstellen voorlopig ontwerp en definitief ontwerp.  

Uitvoeren onderzoeken.  

Doorlooptijd 18 maanden 

4. Bestemmingsplanwijzigingen en overige procedures 

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 32 

weken. 

Ontgrondingsvergunning 32 weken 

Doorlooptijd 12 maanden 

 

5. Uitvoeringsfase 

Contract en aanbestedingsfase 

Uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Doorlooptijd 3 maanden 

Doorlooptijd 3 maanden 

 

Natuurinclusieve landbouw 

Nr. Stap Planning/doorlooptijd 

1. Geen vervolg vanuit project Vechtrijk Gramsbergen. 

Wellicht mogelijkheid om vanuit Ruimte voor de Vecht 

bij nieuwe ontwikkelingen kansen te benutten.  

Nader te bepalen 
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Bijlage 1 – Overzicht wensen per thema 
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Bijlage 2 – Overzicht Kabels en leidingen  
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