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Het project Vechtrijk Gramsbergen zit in een tussenfase. Het 
ontwerp staat op papier, maar de schop in de grond laat nog even 
op zich wachten. Samen met wethouder Alwin te Rietstap van 
gemeente Hardenberg en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman 
van waterschap Vechtstromen blikken we terug op de afgelopen 
periode. En kijken we vooruit naar het komende jaar.

“Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd”, vertelt Wim. “In 
september 2021 was er een informatiebijeenkomst voor inwoners 
in De Binder. Daar hebben we de eerste versie van het ontwerp 
laten zien. Daarin waren de contouren van het stadsfront en de 
nevengeul te zien. Ondertussen hebben we samen met een 
adviesbureau dit ontwerp verder uitgewerkt. Ook hebben we 
een aantal onderzoeken uitgevoerd, daarover leest u verderop 
in deze nieuwsbrief meer. Inmiddels is het ontwerp af en willen 
we hierover graag opnieuw in gesprek met de inwoners van 
Gramsbergen.” Alwin vult aan: “De projectleiders van gemeente 
en waterschap hadden in de afgelopen periode veel contact 
met onze klankbordgroep en andere belanghebbenden. Samen 
met de klankbordgroep en het adviesbureau is het ontwerp 
duidelijker gemaakt. Ook werkten we nauw samen met een aantal 
pluimveehouders, Avined, SOVON en Wageningen Bioveterinary 
Research, omdat er zorgen zijn over de invloed op watervogels. En 
daardoor zijn er bij de pluimveebedrijven zorgen over vogelgriep.”

Het ontwerp is klaar en wordt binnenkort in een 
inloopbijeenkomst aan de inwoners gepresenteerd. Kunnen we 
daarmee direct aan de slag? “Dat kan nog niet”, zegt Wim. “Voordat 
er een schop de grond in gaat doorlopen we verschillende 
procedures. En dat kost tijd. De plannen van waterschap, 
gemeente en provincie worden straks gezamenlijk gepubliceerd. 
Inwoners of belanghebbenden kunnen deze bekijken. Ze 
mogen hierop een reactie geven of bezwaar maken. Omdat ze 

Om een goed inrichtingsplan voor de eerste deelgebieden te 
maken is het belangrijk om de situatie van het gebied zoals die nu 
is, goed in beeld te hebben. Daarom hebben we in de afgelopen 
periode verschillende onderzoeken uitgevoerd in het gebied. We 
vertellen u daar graag meer over.

Ten eerste moeten we weten hoe de bodem in elkaar zit, wat 
de huidige hoogte is en of er beschermde dieren en planten in 
het gebied zitten waar we rekening mee moeten houden. Ook 
willen we weten of er nog archeologisch waardevolle vondsten 
en kabels en leidingen in de grond zitten die we tegen kunnen 

komen bij het graafwerk. Om dit goed in beeld te krijgen, 
worden verschillende onderzoeken gedaan. We hebben daarom 
het gebied bezocht en bekeken en we hebben kaartmateriaal 
opgevraagd. Daarnaast is er ook geboord en gesondeerd. Bij 
sonderen wordt een stalen pen 20 meter de grond in gedrukt. 
Daarmee meten we hoe sterk de ondergrond is en of hier wel op 
gebouwd kan worden. Deze sonderingen zijn uitgevoerd met 
een sondeertruck, misschien heeft u die zien rijden. Specialisten 
kunnen aan de hand van de resultaten bepalen hoe de grond in 
elkaar zit. 
Ook zijn er op verschillende plekken peilbuizen geplaatst. Dit 
zijn buizen die in de grond staan en waarmee we de hoogte 
van de grondwaterstand meten. Samen met de informatie over 
de bodemopbouw kunnen we met deze gegevens berekenen 
of er risico’s zijn op bijvoorbeeld verdroging of zettingen 
(verzakkingen). Al met al is er dus al behoorlijk wat werk verzet en 
informatie verzameld voordat de tekening kan worden afgemaakt.

bijvoorbeeld vinden dat we over bepaalde keuzes niet goed 
hebben nagedacht. Of omdat bepaalde belangen niet goed 
zijn meegenomen. Wij bekijken de binnengekomen reacties 
en bepalen of de plannen aangepast moeten worden. In de 
tussentijd gaan we bezig om een aannemer te vinden die het 
werk voor ons uit gaat voeren. We verwachten de procedures in 
het najaar van 2022 af te ronden, zodat we in 2023 echt kunnen 
starten met de uitvoering.”

“Een aantal weken geleden hebben we het Vechtpark in 
Hardenberg officieel geopend, na een periode van 10 jaar waarin 
verschillende deelprojecten zijn uitgevoerd”, besluit Alwin. “Ik 
hoop dat we eind 2023 ook zo’n bijeenkomst in Gramsbergen 
hebben. Waarbij we terugblikken op een aantal geweldige 
deelprojecten die zijn gerealiseerd om water, beleving, natuur en 
landbouw een plek te geven in en rondom Gramsbergen.” 
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Het definitieve ontwerp wordt voorgelegd aan de 
besturen van het waterschap en de gemeente. Zij 
nemen dan een ontwerpbesluit, dat ter inzage wordt 
gelegd. Ook de provincie Overijssel is gevraagd om de 
benodigde ontwerpbesluiten te nemen. Vervolgens kunt 
u als omwonende of belanghebbende op deze plannen 
reageren. Bijvoorbeeld als u vindt dat uw belang niet is 
meegenomen in de plannen of als u vindt dat we iets 
over het hoofd hebben gezien. 

De stukken liggen vanaf donderdag 18 augustus tot en 
met woensdag 28 september 2022 ter inzage. Ze kunnen 

Voor een aantal mensen uit Gramsbergen zal Peter van den Akker een 
bekende naam zijn, voor anderen wellicht niet. Peter was programmamanager 
Vecht bij waterschap Vechtstromen. Hij is begin 2022 met pensioen gegaan. 
Zijn opvolger is Arjan Ekelenkamp. Arjan is vanuit waterschap Vechtstromen 
verantwoordelijk voor alle projecten langs de Vecht. Hij zal zich inzetten 
om het vervolg van het project en het contact met inwoners en andere 
betrokkenen op een goede manier te laten verlopen.

In een zone rond het plangebied van Vechtrijk 
Gramsbergen ligt een groot aantal commerciële 
pluimveebedrijven. Al in de fase waarin de visie 
Vechtrijk Gramsbergen is opgesteld is een deel van 
de pluimveehouders betrokken geweest. En nu de 
plannen concreter worden maken zij zich zorgen, 
omdat in Vechtrijk een nevengeul langs de Vecht én 
een waterverbinding van de Vecht naar Gramsbergen 
worden aangelegd. Het zou namelijk kunnen betekenen 
dat dit een aantrekkende werking heeft op watervogels 
en dat er daarmee een groter risico is op insleep van 
vogelgriep in het gebied. Gemeente en waterschap 
hebben, samen met Avined (de stichting die de belangen 
vertegenwoordigt van de pluimveesector), opdracht 
gegeven aan vogelonderzoekers van Stichting SOVON 
en onderzoekers van de Universiteit van Wageningen om 

Met de aanleg van de nieuwe meestromende nevengeul 
bij Gramsbergen streeft het waterschap naar een betere 
biodiversiteit, zowel op het land als in het water. Voordat de 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd is het belangrijk 
om te weten wat de huidige ecologische status is van het 
projectgebied. Daarom is er een ecologische quickscan uitgevoerd 
om te onderzoeken of er beschermde dier- en plantensoorten 
in het gebied aanwezig zijn. Uit dit onderzoek is gebleken dat 
één van de poelen in het gebied bijna helemaal is dichtgegroeid 
met watercrassula (Crassula helmsii), een waterplant die vroeger 
veel werd verkocht als aquarium- en vijverplant. Hij komt van 
nature niet in Nederland voor en de soort kan in korte tijd een 
hele poel of oever overwoekeren. Hij vormt daarbij zulke dichte 
matten dat andere planten geen kans meer krijgen om te groeien. 
Daarom noemen we het een invasieve exoot. Daarnaast kan deze 
soort zich ontzettend snel verspreiden via afgebroken stukjes 
stengel. Omdat watercrassula een zeer groot risico vormt voor de 
beoogde natuurontwikkeling in het gebied, zal de poel gesaneerd 
en gedempt worden om het verspreidingsrisico te beperken. Voor 
zover bekend gaat het om een geïsoleerde locatie en zijn er in de 
omgeving geen andere groeiplaatsen.

worden ingezien op het hoofdkantoor van waterschap 
Vechtstromen en het gemeentehuis in Hardenberg. U 
kunt de stukken ook digitaal bekijken, kijk daarvoor op 
www.hardenberg.nl of www.vechtstromen.nl.

En hoe dan verder? Mochten er zienswijzen 
binnenkomen, dan maken we een pas op de plaats en 
kijken we of er reden is om het ontwerp aan te passen. 
Dit leggen we vervolgens voor aan de besturen. Zij 
nemen dan het uiteindelijke besluit of het ontwerp 
wordt aangepast. 

een onderzoek uit te voeren. De onderzoekers hebben bij 
dit onderzoek naar verschillende aspecten gekeken, zoals 
feiten over het vogelgriepvirus en op welke manier dit virus 
bedrijven op andere plekken heeft besmet. Maar zij hebben 
ook gekeken naar de bedrijven rondom Gramsbergen, 
waarbij afstand tot het plangebied én het type bedrijf (vrije 
uitloop of niet) van belang is. Tenslotte zijn er ook tellingen 
verricht naar de vogels die op dit moment voorkomen 
in en om het plangebied. Deze informatie is vergeleken 
met de situatie zoals we die in het ontwerp van Vechtrijk 
Gramsbergen voor ogen hebben. Met deze informatie 
kunnen we een inschatting maken van het risico op insleep 
van vogelgriep. De resultaten zijn intussen bekend. Het blijkt 
dat de uitvoering van het plan niet zorgt voor extra risico op 
vogelgriep. Het rapport hierover is te lezen op www.sovon.nl 
(https://stats.sovon.nl/pub/publicatie/20524)

Wij kunnen uw hulp goed gebruiken bij het bestrij-
den van invasieve exoten, zoals watercrassula! 
Wat kunt u doen?

• Gooi overtollige waterplanten in de groencontainer 
 en niet in de natuur
• Gebruik zoveel mogelijk inheemse soorten in uw 
 vijver of aquarium, dit is ook goed voor het 
 verbeteren van de biodiversiteit
• Ziet u een exoot in of rondom het water? 
 Geef het aan ons door!
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Het ontwerp is klaar… 
hoe nu verder?

Onderzoek naar risico op vogelgriep

Even voorstellen
Arjan Ekelenkamp

Groeiplaats
watercrassula

Watercrassula-poel in het retentiegebied bij Gramsbergen

Foto veldbezoek 29 oktober 2021 (D. van Breukelen)

Foto veldbezoek 29 oktober 2021 (D. van Breukelen)



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. 

Contact
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: 14 0523

Regio Deal Zwolle
Vechtrijk Gramsbergen is onderdeel van de Regio Deal Zwolle. Met de Regio Deal Regio Zwolle wordt een stevige impuls gegeven aan 
de realisatie van de ambitie van de Regio Zwolle om zich te ontwikkelen tot sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige 
groeiregio. Rijk en Regio Zwolle werken in partnerschap aan het versterken van de brede welvaart van de inwoners en bedrijven in 
regio Zwolle.
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Vechtrijk Gramsbergen: het vervolg
In onderstaande tijdlijn ziet u wat de vervolgstappen van het project zijn.


