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Meer ruimte voor
water en biodiversiteit



Vechtrijk Gramsbergen 
door de ogen van een 
landschapsarchitect

al voor iedereen duidelijk was dat ze landschapsarchitect zou 
worden. “Ik had vroeger al een eigen moestuin en een heuse 
kaboutertuin. In plaats van met barbies, speelde ik met mijn 
tientallen kabouters. De wegen, tuinen, huizen en vijvers voor 
de kabouters vormden een landschap op zich. Een landschap 
dat steeds veranderde.”  Wat Jantine fascinerend vindt aan het 
landschap is dat het leeft: “Het beweegt mee om voor voedsel te 
zorgen, het biedt rust, gezondheid en plek voor mensen, dieren 
en planten. Daarnaast is er het esthetische verhaal. Soms ontdek 
je patronen, maar vaak zijn het ook de eigenwijze keuzes van de 
individuele mens die het landschap zo bijzonder maken.”

Soms lijkt het of landschapsinrichting en de wens om natuur te 
behouden met elkaar botsen. Is dat in het project Vechtrijk ook 
aan de orde en hoe lukt het Jantine om hier de juiste balans in te 
vinden? Jantine: “Natuur en landschap staan niet los van elkaar. 
Landschap is eigenlijk de verzameling van alle functies die er een 
plek in hebben. Ik hoop eigenlijk dat er weer een wereld ontstaat 
waarin die verschillende functies elkaar niet bestrijden, maar 
elkaar juist nodig hebben om zelf te kunnen bloeien.” 

De inrichtingsschets voor Vechtrijk Gramsbergen ligt er. 
Jantine Schinkelshoek maakte de schets. Jantine werkt 
als landschapsarchitect en adviseur biodiversiteit & 
klimaatbestendigheid bij Adviesbureau Eelerwoude. Een bureau 
waar ongeveer 70 mensen werken met als gemene deler: de 
liefde voor de wereld waarin zij leven. Als landschapsarchitect 
werkt Jantine in verschillende projecten samen met onder 
andere ecologen, planologen, cultuurtechnici, ecohydrologen en 
rentmeesters. Allemaal mensen die op verschillende manieren 
betrokken zijn bij de inrichting van een landschap.

De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen gaven 
Eelerwoude de opdracht om een visie op te stellen rond de Vecht 
bij Gramsbergen. Hierin moesten de wensen van betrokkenen 
een plek krijgen én er moest een nevengeul komen. Wat heeft 
Jantine geïnspireerd om tot deze schets te komen? “Alle mensen 
die betrokken waren bij het ontwerp keken vanuit hun eigen 
achtergrond en motivatie naar het plan. Al die verschillende 
invalshoeken waren mijn inspiratiebron en leverden uiteindelijk 
dit schetsplan op.”  In de schets is nog niet tot in detail te zien 
hoe het plan eruit gaat zien. Wel staan de opgehaalde wensen 
in het achtergronddocument. Hierin zijn de uitgangspunten 
voor de visie, de onderzoeksresultaten en theoretische kaders en 
kaarten opgenomen. Voor de verdere uitwerking van de visie is dit 
waardevolle informatie. De informatie in het huidige schetsplan is 
vooral van belang om te kunnen berekenen of verdere verkenning 
van de gekozen route financieel en functioneel haalbaar is.

Tegenwoordig is biodiversiteit een belangrijk onderwerp als 
het gaat om landschapsinrichting. Hoe komt dit in het project 
Vechtrijk Gramsbergen tot uiting? Jantine vertelt dat er in dit 
stadium van het plan nog niet heel specifiek aan te geven is wat 
er gedaan wordt om de biodiversiteit te vergroten, omdat de 
nadere invulling nog moet worden uitgewerkt. “Vaak verhoog 
je de biodiversiteit juist in de manier waarop je het landschap 
beheert. We kunnen wel zeggen dat de natuurvriendelijke oevers 
zeker voor meer biodiversiteit zullen zorgen. Deze oevers vormen 
schuil- en voederplekken voor een groot aantal dieren. Ook het 
deels minder diep maken van het Gat van Joosten kan zorgen 
voor meer biodiversiteit.”
Op de vraag waar haar fascinatie voor landschapsarchitectuur 
vandaan komt antwoordt Jantine dat het eigenlijk op haar zesde 
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Foto’s van de Vecht bij Gramsbergen
In onze vorige nieuwsbrief vroegen we u om foto’s 
in te sturen van het projectgebied. Dat leverde de 
volgende prachtige plaatjes op.
Heeft u ook beeldmateriaal van het stroomgebied 
van de Vecht tussen Baalder en De Haandrik (met 
uitzondering van de Loozensche Linie)? 
Foto’s die wij, met bronvermelding, mogen 
gebruiken in bijvoorbeeld publicaties? 
Dan ontvangen wij deze graag! Insturen kan via: 
vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl



Participatie is meer dan alleen stickers plakken
Interview met Dolf Scholten en Marion Geerink
Gramsbergen keert haar gezicht weer naar de Vecht. 
Samen met omwonenden, grondeigenaren, Stadsbelang en 
plaatselijk belangen zijn ideeën uitgewerkt in verschillende 
sessies. Dat klinkt heel mooi, maar hoe gaat zo’n proces 
nu in zijn werk en wat levert het op? We spreken met Dolf 
Scholten en Marion Geerink. Dolf is vertegenwoordiger 
van Stadsbelang Gramsbergen en nauw betrokken bij 
het participatieproces. Hij woont al 40 jaar in en nabij 
Gramsbergen; op dit moment in Holtheme, 1,5 kilometer 
van het centrum van Gramsbergen. Marion Geerink is 
projectleider van Vechtrijk Gramsbergen bij waterschap 
Vechtstromen.

“We zijn vorig jaar het participatieproces gestart. We hebben twee 
soorten bijeenkomsten gehad: de werksessies, een groep tot 
ongeveer 35 inwoners die samen ideeën verder uitwerken in het 
plan”, trapt Marion af. “En daarnaast de brede informatieavonden. 
Daar werden de ideeën die verder zijn uitgewerkt gepresenteerd, 
waar mensen weer op konden reageren. Deze bijeenkomsten 
werden goed bezocht. Elke bijeenkomst waren er zo’n 150-200 
betrokken inwoners aanwezig.” Dolf: “Van oudsher bouwde men 
met de rug naar de Vecht. De Vecht was geen aantrekkelijke rivier, 
de aardappelmeelfabriek loosde erop en het stonk. Dat beeld 
wilden we draaien en dat is gelukt. Een rivier waar men eerder 
niets mee te maken wil hebben, wordt nu gezien als meerwaarde 
voor de leefomgeving.”

Participatie is meer dan alleen stickers plakken
“We hebben een projectgroep met de gemeente Hardenberg, 
het waterschap, provincie Overijssel, Staatsbosbeheer, groene 
verenigingen, LTO, plaatselijk belang buitengebied en Stadsbelang. 
Dit is een belangrijk klankbord om goed aangehaakt te blijven 
bij wat er in het gebied speelt. Het is mensen meenemen en 
actief op zoek gaan naar de dialoog. Met boeren op zoek gaan 

naar voorbeelden van natuurinclusieve landbouw. Een mini-
cursus ontstenen door met grondeigenaren te kijken naar andere 
voorbeelden en in gesprek te gaan met andere grondeigenaren. 
Niet om hen te overtuigen, maar om het delen van zorgen en 
beelden die leven rondom het onderwerp. Een participatietraject 
geeft nieuwe inzichten. Het brengt ook groepen in beeld, waaraan 
je niet als eerste denkt. Groep 8 van CBS de Akker heeft een eigen 
inrichtingsplan gemaakt voor het project. Ze zijn daarvoor ook bij 
andere groepen geweest, zoals bewoners van het zorgcentrum. 
Daar hebben ze goede ideeën opgehaald ten aanzien van 
toegankelijkheid voor rolstoelen en rollators.”

Is deze aanpak nieuw voor Vechtstromen? 
“Niet helemaal nieuw voor Vechtstromen, maar wel voor mijzelf“, 
vertelt Marion. “In het begin was het best even wennen. Je hebt 
te maken met meerdere partijen. Gelukkig was de sfeer vanaf 
het begin goed en was er veel betrokkenheid uit de omgeving. 
Dat is erg fijn, omdat de dilemma’s dan vrij snel op tafel komen. 
Het plan van aanpak lag er al en de organisatiestructuur met de 
werkgroepen stond ook. We hebben daar veel profijt van gehad.” 

Hoe gaat het proces straks verder? 
“Al deze sessies leverden een hele lange lijst op met ideeën. Die 
kunnen we niet allemaal uitvoeren. In de onderbouwing van 
de visie hebben we uitgelegd welke ideeën wel en welke niet 
worden meegenomen en waarom. Soms is het duidelijk, omdat 
ze bijvoorbeeld niet verenigbaar zijn met andere belangen. Een 
grote uitkijktoren in de uiterwaard is een leuk idee, maar vanwege 
de waterveiligheid niet wenselijk. Andere ideeën verdienen 
nadere uitwerking. Je kunt ook niet meteen bij alle dilemma’s 
direct keuzes maken. Maar we hebben ze wel in beeld, zodat we 
daar rekening mee kunnen houden verderop in het traject. De 
ideeën en plannen in de visie worden dit jaar verder uitgewerkt 
in deelprojecten, die we parels hebben genoemd. Als ideeën het 
plan niet halen, betekent dat niet dat het idee weg is. Het kan 
zomaar zijn dat hij bijvoorbeeld in een onderhoudsproject van de 
gemeente weer op de agenda komt.”

Vasthouden 
“We hebben tot nu toe samen een goed traject doorlopen. Het 
is van belang dat we de omgeving aangehaakt houden over de 
voortgang nu we de procedurele fase ingaan. Dat het vertrouwen 
wat is opgebouwd vastgehouden wordt. Er zijn verwachtingen 
gewekt en het is nu aan de betrokken organisaties om op termijn 
ook wat te laten zien”, sluit Dolf af.



Vlieg mee over de Vecht
Wil je het projectgebied van Vechtrijk Gramsbergen eens van boven bekijken? Dat kan.
Adviesbureau Eelerwoude is met een drone over het projectgebied gevlogen en daar zijn prachtige beelden uit voortgekomen. 
Bekijk de dronefilm via www.tinyurl.com/vechtrijkfilm. 

Vechtrijk Gramsbergen: het vervolg
In onderstaande tijdlijn ziet u wat de vervolgstappen van het project zijn.

Bekijk de inrichtingsschets en -visie
De inrichtingsschets en de bijbehorende visie zijn in te zien via de website: www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen. 
Daarnaast komen de schets en visie ook ter inzage te liggen in het Streekmuseum in Gramsbergen.

Meer informatie?
Meer weten over het project of op de hoogte blijven van de laatste updates? Kijk op www.vechtstromen.nl/
vechtrijkgramsbergen. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsservice via www.vechtstromen.nl/nieuwsservice. Hierbij krijgt 
u elke week automatisch de updates in uw mailbox.

Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur dan een mail naar
vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl of neem contact op met één van de projectleiders:
• Marion Geerink, waterschap Vechtstromen: 088-2203333
• Jan-Arie van Berkum, gemeente Hardenberg: 140523
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