“Belangen moeten elkaar
niet bijten, maar versterken”
Henk Waterink over de rol van
de landbouw in het gebied
In het projectgebied van Vechtrijk Gramsbergen zijn meerdere
agrarische ondernemers gehuisvest. Dat maakt landbouw een
belangrijk onderdeel van het project. Samen met agrariërs
verkennen we hoe landbouw zijn plek krijgt in het projectplan en
of er mogelijkheden zijn om natuurinclusieve landbouw te
realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de verdiensten van de
ondernemers.
Henk Waterink, melkveehouder en al zo’n 50 jaar woonachtig
in Anevelde, is betrokken bij de projectgroep van Vechtrijk
Gramsbergen. “Via de gemeente kregen we te horen dat ze met
het gebied rondom de Vecht bij Gramsbergen bezig gingen. Ik was
toentertijd nog voorzitter van het plaatselijk belang buitengebied.
Zo ben ik erin gerold. Daarna kreeg ik de vraag van LTO-voorzitter
Gerrie Kleene of ik ook namens de LTO mee wilde draaien in het
project. Ik zit dus eigenlijk met 2 petten op in de projectgroep”,
vertelt Henk.
Dat het agrarisch belang wordt vertegenwoordigd in de
projectgroep is niet meer dan logisch. Er wordt op en langs de
Vecht gerecreëerd, er is natuurontwikkeling, maar ook landbouw
speelt een belangrijke rol in het gebied. “Al die belangen moeten
elkaar niet bijten, maar juist versterken. Ik vind het belangrijk dat
we hierover met elkaar het gesprek voeren. Er moet uiteindelijk in
het hele gebied draagvlak zijn voor de plannen.”
Hoe het gebied eruit moet komen te zien en wat er straks
gaat gebeuren, daar wordt nu over gesproken in verschillende
werksessies met betrokkenen. Ook bij deze sessies is Henk
aanwezig. “Ik vind het heel mooi dat zoveel mensen aanwezig
waren op de informatieavond en bij de werksessies. We zijn
constructief bezig, iedereen kan meedenken en meepraten. En
hoewel iedereen zijn eigen ideeën heeft en er vast nog wel wat
discussie gevoerd zal worden, laat dat wel zien hoe betrokken
iedereen is.”

Uitnodiging informatieavond 7 oktober
Op maandag 7 oktober vindt er weer een informatieavond plaats in De Binder in Gramsbergen. Op deze avond vragen we uw
reactie op de eerste schetsontwerpen die ontwerpbureau Eelerwoude heeft gemaakt. Deze ontwerpen zijn het resultaat van
de werksessies die afgelopen zomer hebben plaatsgevonden, waarin samen met bewoners en betrokkenen is nagedacht en
gesproken over inrichting van de Vecht en het Vechtdal rondom Gramsbergen. Daarnaast vertellen we wat de vervolgstappen
zijn en kunt u vragen stellen aan medewerkers van gemeente en waterschap. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig
te zijn. Vanaf 19.00 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Het programma start om 19.30 uur en duurt tot circa 21.30 uur.

Meer ruimte voor
water en biodiversiteit

Vervolgstappen
In onderstaande tijdlijn ziet u wat de vervolgstappen van het project zijn.

Gezocht: foto’s uit het gebied!
We zijn altijd op zoek naar beeldmateriaal uit het projectgebied (de Vecht tussen Baalder en De Haandrik). Heeft u mooie foto’s
van de Vecht die wij met bronvermelding mogen gebruiken in bijvoorbeeld publicaties? Dan ontvangen we die graag! U kunt
ze mailen naar vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl.
Als belangenbehartiger van de agrariërs en het plaatselijk belang
weet Henk ook welke zorgen er nog zijn in het gebied. “De
gesprekken verlopen goed, maar een aantal zaken vind ik nog niet
concreet genoeg. Zo kan ik nog niet goed overzien welke effecten
er zijn als de Vecht wordt ontsteend en wat de rivier dan gaat
doen. Dit zie ik nog wel als een punt waar aandacht voor nodig is.
Daarnaast zie ik zeker kansen in het natuurinclusief ondernemen,
maar is het voor mij nog niet helemaal helder wat daarmee wordt
bedoeld en wat er precies van de agrariërs wordt verwacht. Dat
maakt dat we daarin soms nog wat terughoudend zijn. Ten slotte
merk je dat de landbouwbelangen soms nog tegenover andere
belangen staan, zoals die van natuur en recreatie. Maar je kunt ze
ook combineren: die boerderijen, akkers en koeien in de wei zijn
toch ook een prachtig stukje beleving voor recreanten die over de
Vecht varen. We blijven over dit soort zaken in gesprek met elkaar
en uiteindelijk moeten we er in goed overleg uitkomen. Ik zou het
mooi vinden als straks iedereen trots is op wat we samen hebben
bereikt!”

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.
Heeft u een vraag of opmerking naar aanleiding van deze nieuwsbrief?
Stuur dan een mail naar vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl of neem contact op met de één van de projectleiders:
• Marion Geerink, waterschap Vechtstromen: 088-2203333
• Jan-Arie van Berkum, gemeente Hardenberg: 14-0523
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Vechtrijk
Gramsbergen
biedt
mogelijkheden

functies. Sinds zes jaar is ze lid van Stadsbelang Gramsbergen:
“Stadsbelang was op zoek naar nieuwe bestuursleden. Iemand
kende mij nog van mijn politieke activiteiten en zodoende
werd ik benaderd. Ik wist toen nog niet dat ze mij wel geschikt
vonden als voorzitter.”. Jankien draaide eerst een half jaar mee
en merkte dat het haar goed lag om op te komen voor de
belangen van Gramsbergen, te netwerken en te besturen. “Ik
wist toen ik er aan begon eigenlijk helemaal niet wat het inhield
en dat is misschien maar goed ook. Het bleek toch wel veel
meer werk te zijn dan me gezegd was, maar dat is natuurlijk
ook de invulling die je er zelf aan geeft. Ik heb er echter geen
moment spijt van gehad, sterker nog, het heeft mijn leven
verrijkt!”
Jankien is geen geboren en getogen Gramsberger. Ze woonde
in Hardenberg, werkte daar eerst ook, maar kreeg later een
baan in Gramsbergen. “Op een gegeven moment ging ik weer
in Hardenberg werken en besloot ik op zoek te gaan naar een

Inleiding

koopwoning. In Gramsbergen vond ik een geschikt huis, ik vond
het bovendien een leuke plaats en omdat ik er gewerkt heb,
kende ik er al veel mensen.”

door Wim Stegeman en Alwin te Rietstap

Op de vraag op welke manier Stadsbelang betrokken is bij
het project Vechtrijk Gramsbergen antwoordt Jankien dat

De Vecht bij Gramsbergen wordt opnieuw ingericht. In het afgelopen half jaar zijn gemeente Hardenberg en waterschap
Vechtstromen samen met betrokken inwoners aan de slag gegaan om te inventariseren welke wensen en ideeën er zijn
en te bedenken hoe het gebied eruit moet komen te zien. Wim Stegeman, lid van het dagelijks bestuur bij waterschap
Vechtstromen en Alwin te Rietstap, wethouder van gemeente Hardenberg, kijken terug op het proces tot nu toe.

Stadsbelang graag iets wilde doen met het Gat van Joosten, de
voormalige zandwinplas die aan de Vecht ligt. “We willen daar
graag een brug zodat je rondom de plas kan lopen. Met onze
plannen gingen we naar de gemeente. In eerste instantie een
hele toestand waar verschillende partijen bij betrokken waren.

Wim: de afgelopen jaren zijn verschillende delen van de Vecht opnieuw ingericht, bijvoorbeeld om meer
ruimte te creëren voor het water. Het gebied rondom Gramsbergen was nog niet aangepakt, daar gaan
we nu mee aan de slag.

Op een gegeven moment kwam wat nu het project Vechtrijk
Gramsbergen is, in beeld. Dat was precies wat we zochten!”
Jankien vindt het een mooi project: “Vechtrijk Gramsbergen
biedt mogelijkheden. Zolang de Gramsbergers worden

Alwin: dat biedt kansen voor de betrokken partijen in het gebied. We willen niet zelf bedenken hoe de
Vecht eruit moet komen te zien, maar we willen dit graag samen met alle betrokkenen doen.

meegenomen in het proces heb ik er wel vertrouwen in.”
Jankien maakt deel uit van zowel de werkgroep Communicatie
als de projectgroep in het project Vechtrijk Gramsbergen. Wat

Wim: als waterschap en gemeente willen we graag een zogenoemde ‘halfnatuurlijke laaglandrivier’
realiseren, die ervoor zorgt dat inwoners langs de Vecht droge voeten houden bij hoog water en waarbij
we het water beter vast kunnen houden als het droog is. Ook het versterken van natuurwaarden is hier
onderdeel van. Hoe we dat gaan doen? Daar zijn we nu met elkaar over aan het nadenken.
Alwin: afgelopen april hebben we een eerste informatieavond gehouden in De Binder. Daar bleek al dat
er ontzettend veel betrokkenheid is bij mensen uit het gebied. Een hoge opkomst en veel ideeën die al
met ons werden gedeeld. Bijvoorbeeld wandel- en fietspaden langs de Vecht. Een mooie manier om de
Vecht te beleven!
Wim: ik ben ontzettend blij met die betrokkenheid. Na de informatieavond zijn er twee werksessies
geweest, waarbij alle ideeën zijn omgezet naar een eerste schetsontwerp. Die wordt op 7 oktober
gedeeld tijdens een tweede informatieavond.
Alwin: ik ben benieuwd hoe dit schetsontwerp eruit ziet en vooral naar de reacties hierop. Ik vind het
belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Ik hoop dan ook dat er bij de tweede informatieavond weer
zo’n mooie opkomst is!

Samen
aan de slag!

is eigenlijk het verschil? “De projectgroep is breed, je ziet het
grote geheel”, vertelt Jankien. “In de projectgroep zitten mensen
vanuit allerlei disciplines: onder andere het waterschap, boeren,
Stadsbelang Gramsbergen en omstreken (e.o.) komt op voor

natuur, stadsbelang en plaatselijk belang. De werkgroep houdt

de belangen van de inwoners van Gramsbergen en omstreken.

zich voornamelijk bezig met de communicatie rondom het

Stadsbelang is de spreekbuis richting de gemeente en denkt

project. Hierin zitten meer betaalde krachten met veel kennis

mee over tal van onderwerpen die spelen in en rondom

op dit gebied. Persoonlijk ligt het werk van de projectgroep me

Gramsbergen. Enkele voorbeelden: verkeersveiligheid, jongeren,

meer.”

ouderen, leefbaarheid en nu het project Vechtrijk Gramsbergen.

Voor Stadsbelang Gramsbergen zijn het Gat van Joosten en de

De bestuursleden hebben elk hun eigen portefeuille waar ze

ontsluiting van Gramsbergen belangrijke onderdelen van het

verantwoordelijk voor zijn.

project. Maar ook de rivier de Vecht zelf. “De grootste uitdaging

Jankien Krommedijk is voorzitter van Stadsbelang en zit

zit hem in wat er uiteindelijk gerealiseerd kan worden”, zegt

daarnaast in de projectgroep en werkgroep Communicatie van

Jankien. “Ik hoop op een resultaat waarin het Gat van Joosten

Vechtrijk Gramsbergen. Jankien werkte 41 jaar in het onderwijs

is opgenomen en waarin de rivier de Vecht en Gramsbergen op

en was daarnaast actief in de politiek en in bestuurlijke

een mooie manier weer met elkaar verbonden worden.”

Een nieuwe inrichting van de Vecht tussen het gebied Baalder
en De Haandrik: dat is het doel van het project Vechtrijk
Gramsbergen. Deze nieuwe inrichting biedt veel kansen die
kunnen bijdragen aan verschillende doelen van partners die
hierbij betrokken zijn. Denk hierbij aan doelen als waterveiligheid,
waterkwaliteit, ecologie, landschapskwaliteit, economische
ontwikkeling, recreatie en toerisme, landbouw, duurzaamheid
en klimaatadaptatie. Maar hoe geef je deze doelen een plek in
het gebied? Dat willen we als gemeente en waterschap niet zelf
bedenken, maar vooral overlaten aan de inwoners. Daarom denkt
een enthousiaste groep mensen in verschillende sessies mee over
de inrichting van het projectgebied. Adviesbureau Eelerwoude
begeleidt de sessies en zorgt ervoor dat er uiteindelijk een
ontwerp van het projectgebied komt.
Tijdens de eerste informatieavond in april wilden gemeente en
waterschap bij de 150 aanwezigen ophalen wat de eerste wensen
en ideeën voor het gebied zijn. Het resultaat: een mooie lijst met
ideeën en wensen waar we verder mee aan de slag konden. In

juli ging een enthousiaste groep van ongeveer 30 betrokkenen
in de eerste werksessie aan de slag om de lijst met ideeën te
toetsen en te schetsen. Tijdens de tweede werksessie op 16
september jl. werden deze ideeën nog concreter gemaakt. Het
projectgebied werd opgedeeld in 5 “parels”: Loozensche Linie,
Entree Gramsbergen, Gat van Joosten, Stadsfront Gramsbergen en
De Haandrik. Per parel werd besproken welke ideeën het meest
gewenst en haalbaar zijn en welke dilemma’s er nog zijn.
Eelerwoude is op dit moment bezig om de opbrengsten van
deze beide werksessies te vertalen naar een schetsontwerp
van het gebied. Dit ontwerp wordt gedeeld op de volgende
informatiebijeenkomst op 7 oktober a.s in De Binder in
Gramsbergen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en het
programma start om 19.30 uur. Op deze avond is er gelegenheid
om het schetsontwerp te bekijken en hierop te reageren. Na deze
avond wordt het ontwerp waar nodig verder aangescherpt, wat
uiteindelijk aan het eind van dit kalenderjaar leidt tot een definitief
ontwerp van het gebied.

