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Stadsfront en aanlegplaats
In een aantal ontwerpateliers hebben de gemeente en de 
klankbordgroep de ideeën en wensen uit de opgestelde 
visie verder uitgewerkt. Bureau Eelerwoude begeleidde deze 
ontwerpateliers. We zijn nu zover dat er een eerste schetsontwerp 
ligt. Dit ontwerp vindt u ook in deze nieuwsbrief. 

In het schetsontwerp ziet u dat de Vecht dichtbij Gramsbergen 
komt te liggen. Bootjes kunnen aanleggen en kinderen kunnen 
hier lekker spelen. Het wordt een mooi en afwisselend gebied, 
met een natuurlijke uitstraling en waar het goed toeven is. 

Het schetsontwerp is de basis voor de verdere uitwerking. Zo 
gaan we met het onderdeel ‘spelen’ weer aan de slag met de 
klankbordgroep. En natuurlijk gebruiken we ook de ideeën van de 
leerlingen van basisschool de Akker. 
Na de zomer laten we u dit zien tijdens de inloopbijeenkomst op 
9 september. U kunt dan reageren op het schetsontwerp en de 

beelden van het spelen. Uw reactie nemen we zoveel mogelijk 
mee in het voorlopig ontwerp, dat we daarna gaan maken. 

Nevengeul en uiterwaard  
Bij de nevengeul en uiterwaard hebben we met veel technische 
zaken te maken. De specialisten van het waterschap werken 
dit verder uit en leggen het ontwerp aan u voor tijdens de 
inloopbijeenkomst op 9 september. Aveco de Bondt, het 
ingenieursbureau dat ons ondersteunt tijdens de ontwerpfase, 
vertaalt het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp en een 
definitief ontwerp. In twee stappen werken zij de schets uit tot 
een ontwerp en waar de aannemer daarna mee aan de slag kan. 
In het voorlopig ontwerp leggen we bijvoorbeeld de precieze 
locaties vast, van de nevengeul, het inlaatwerk en de inrichting 
van de uiterwaarden. In het definitieve ontwerp worden de details 
verder uitgewerkt. Het definitieve ontwerp wordt in 2022 ter visie 
gelegd; hier is inspraak op mogelijk.

Op het prachtige groene schoolplein van 
basisschool De Akker in Gramsbergen is op 10 
juni 2021 een walnotenboom geplant. Wethouder 
Alwin te Rietstap en waterschapsbestuurder 
Wim Stegeman plantten de boom op 
donderdagmiddag 10 juni samen met de 
kinderen uit de huidige groep 8. De boom 
is een geschenk van het waterschap en de 
gemeente aan de school, als dank voor de ideeën 
van de leerlingen uit groep 8 in 2019 voor de 
herinrichting van het gebied langs de Vecht.

Walnotenboom 
voor basisschool 
De Akker

Sinds de informatiebijeenkomst in mei, zijn we verder gegaan met het uitwerken 
en ontwerpen van de nieuwe inrichting van het gebied langs de Vecht. 
U leest hier de laatste stand van zaken.
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Onderzoeken
Voorafgaand aan de uitvoering moeten er diverse onderzoeken 
worden uitgevoerd in het plangebied. Deze zijn niet alleen 
wettelijk verplicht, maar geven soms ook aanleiding om het 
ontwerp aan te passen. We gaan bijvoorbeeld de volgende 
onderzoeken doen: 

• Flora en fauna onderzoek. Adviesbureau Eelerwoude 
heeft in mei 2021 een zogenaamde quickscan natuurtoets 
uitgevoerd. Ze hebben daarbij in het gebied gekeken naar 
het voorkomen van flora en fauna. Daaruit blijkt dat er 
mogelijk beschermde diersoorten aanwezig zijn waarvan 
het leefgebied tijdens de uitvoering van het project (tijdelijk) 
aangetast zou kunnen worden. Het gaat hierbij onder 
andere om kleine hermelijnachtigen, otter en knoflookpad. 
Voor bijvoorbeeld de waterspitsmuis en de poelkikker 
zal met aanvullend veldonderzoek worden bekeken of 
deze daadwerkelijk in het gebied voorkomen. Voor een 
aantal beschermde soorten zullen we een ontheffing 
Wet natuurbescherming aanvragen bij de provincie. In de 
ontheffingsaanvraag beschrijven we hoe we ervoor gaan 
zorgen dat tijdens de uitvoering van het project de dieren 

niet verstoord worden. En we nemen maatregelen om 
negatieve effecten van het project op deze dieren zoveel 
mogelijk worden voorkomen.
• Archeologisch onderzoek. Inmiddels is adviesbureau 
Synthegra gestart met het archeologisch onderzoek. Ze 
gaan daarbij kijken of er geen archeologische waarden 
kunnen worden geschaad door de graafwerkzaamheden. 
Ook wordt de cultuurhistorische waarde van het gebied 
beschreven. Aan de hand van de resultaten kunnen we 
mogelijk de geschiedenis van het plangebied meenemen 
in de plannen om extra diepgang te geven aan de beleving 
van het gebied.
• Kabels- en leidingenonderzoek. Dit onderzoek heeft al 
plaatsgevonden. We weten nu waar het gebied langs de 
Vecht in Gramsbergen wordt doorkruist door bijvoorbeeld 
hoogspanningskabels, gas- en waterleidingen en datakabels.  
• Digitale Terrein Model: Het gehele plangebied is in 3D 
ingemeten, zodat we met een model berekeningen kunnen 
maken om bijvoorbeeld de hoeveelheden vrijkomende 
grond te bepalen.
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Tijdens de informatiebijeenkomst in mei werden 
verschillende vragen gesteld. We willen er graag een paar 
uitlichten. 

Varen
Kan je straks wel met je bootje bij de aanlegsteiger komen? 
Is het niet te ondiep, zoals op sommige andere plekken in de 
Vecht? 

Ja, dat kan. We gaan wel uit van kleine bootjes, kano’s, de Vechtzomp 
en fluisterbootjes. Deze bootjes liggen niet heel diep in het water. De 
bootjes kunnen aanleggen bij de aanlegsteiger. De aanlegsteiger ligt 
vlak boven het waterniveau, zodat je het water goed kunt beleven en 
makkelijk kunt instappen en uitstappen. 

Gat van Joosten
Is er zicht op de termijn waarop fase twee (Gat van Joosten) 
wordt opgepakt?

Over een termijn valt nu helaas nog niets te zeggen. We houden 
natuurlijk wel de hele visie in ons achterhoofd, dus ook de onderdelen 
die we nu nog niet kunnen uitvoeren. Komen er kansen voorbij, dan 
gaan we zeker kijken of we een volgend deel van de visie kunnen 
uitvoeren.

Slotgracht kasteel Gramsbergen
De nevengeul komt wel erg dicht bij de slotgracht van het 
Kasteel Gramsbergen. Waarom wordt de slotgracht niet bij de 
nevengeul betrokken?

We willen graag iets doen met het kasteel Gramsbergen. In welke 
vorm weten we nu nog niet. Dat ligt ook aan de uitkomst van het 
archeologisch onderzoek. 

Wandelpad achter Gouden Regenstraat
In eerste instantie zou er geen wandelpad over of langs 
de winterdijk achter de Goudenregenstraat komen, maar 
nu zien we dat er wel een wandelpad langs de gehele 
Goudenregenstraat komt. Waarom is dit gewijzigd?

Op de tekening leek het alsof er sprake was van een pad direct achter 
de woningen. Dit is echter niet de bedoeling. Wij begrijpen dat een pad 
op de winterdijk voor de bewoners niet fijn is. Vanwege het zicht vanaf 
zo’n pad op de tuinen en huizen van de bewoners. Met de bewoners is 
dat inmiddels besproken. We kijken nu naar waar een wandelpad in 
het gebied wel zou kunnen. 

Vraag & Antwoord 

Geef je mailadres door!
Dan sturen we je de nieuwsbrief ook digitaal. Zo blijf je altijd op de hoogte. Je kunt een mail sturen naar 

vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl en vermelden dat je op de hoogte wilt blijven.



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 van het waterschap:
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
• Martijn Spoolder, gemeente Hardenberg: 140523

Colofon
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Ontwerpen
Na werksessies en 
informatieavonden ligt er 
een inrichtingsschets

2021

uitvoering

2023

2019 2023

2022

< Zomer 2021
presentatie schetsontwerp 
in bewonersbijeenkomst 

 Oktober 2021
presentatie voorlopig ontwerp 
in bewonersbijeenkomst

Voorjaar 2022
presentatie definitief ontwerp in 
bewonersbijeenkomst

Zomer 2022
Start wettelijke procedures zoals 
bestemmingsplan, projectplan, 
waterwet en vergunningen.

Schets en visie 
aanbieden aan 
besturen

Inloopbijeenkomst 9 september 2021 
Waar: De Binder Gramsbergen
Tijdstip: 18.00-21.00 uur. 

Vanwege corona kunt u zich vooraf inschrijven voor een tijdvak van een half uur. U kunt de plannen bekijken, uw vragen 
stellen en in gesprek gaan met deskundigen van gemeente en waterschap over de plannen. 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden via de projectpagina www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen 
Tijdsvakken: 18.00 - 18.30 uur, 18.30 - 19.00 uur, 19.00 - 19.30 uur, 19.30 - 20.00 uur, 20.00 - 20.30 uur, 20,30 - 21.00 uur

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

www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen

