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Uitwerking 
visie Vechtrijk 
Gramsbergen
in volle gang



Begin 2020 werd de visie Vechtrijk Gramsbergen tijdens de 
laatste informatieavond in het bijzijn van zo’n 175 betrokken 
inwoners overhandigd aan Alwin te Rietstap, wethouder 
van gemeente Hardenberg en Wim Stegeman, dagelijks 
bestuurslid van waterschap Vechtstromen. Hoewel het 
sinds januari wat stiller is rondom het project, is er achter de 
schermen gewoon doorgewerkt en zijn de nodige overleggen 
gevoerd. Hoe staat het er nu voor? Beide bestuurders 
vertellen over de stand van zaken van het project.

Uitwerking van de schetsvisie
“In januari stonden we samen voor een volle zaal in De Binder”, 
begint Wim Stegeman te vertellen. “Na een jaar intensief 
samenwerken met inwoners en andere betrokkenen was de 
schetsvisie van het gebied klaar en werd deze aan Alwin te Rietstap 
en mij overhandigd. Een mooie projectmijlpaal.” Alwin te Rietstap 
sluit hierop aan: “Dat was het moment dat wij als overheden 
aan zet waren. En achter de schermen hebben we de afgelopen 
maanden zeker niet stilgezeten. Er komt best veel kijken bij de 
uitvoering van zo’n groot project als Vechtrijk Gramsbergen. Denk 
aan het vinden van financiering en het verder uitwerken van de 
plannen die er nu liggen. Daar hebben we de afgelopen maanden 
veel gesprekken over gevoerd met elkaar.” 

Van visie naar uitvoering
En hoe wordt er nu verder invulling gegeven aan de schetsvisie? 
Wanneer gaat de schop in de grond? “De schetsvisie die aan ons 
is overhandigd bestaat uit een aantal kleinere deelprojecten”, 
vertelt Wim Stegeman. “We zullen het project daarom in stappen 
gaan uitvoeren. We zijn op dit moment bezig om focus aan te 
brengen: wat zijn onze prioriteiten? Wat voeren we eerst uit en 
wat kan eventueel later?” Alwin te Rietstap vult hierop aan: “Dat 
vraagt van ons veel afstemming met onze collega-overheden 
en onze gemeenteraad. De gemeenteraad heeft al een bedrag 
ter beschikking gesteld, maar niet genoeg om alle plannen uit te 
voeren. Een belangrijke vervolgstap is dus het rondkrijgen van 
de financiering om met de eerste stappen van de uitvoering te 
kunnen starten. Ook moeten er nog gronden worden aangekocht. 
Hoewel we nu nog niet exact kunnen zeggen wanneer de schop 
in de grond gaat, is het voor ons belangrijk om daar zo snel 
mogelijk duidelijkheid over te krijgen.”

Nevengeul & haven
“Eén van de projecten die voor ons als gemeente prioriteit 
heeft, is het haventje in Gramsbergen”, vertelt Alwin te Rietstap. 
“Inwoners willen graag de mogelijkheid om boten aan te leggen 
in de stad, zodat Gramsbergen als stad aantrekkelijker wordt 
voor vaarrecreanten en dagjesmensen.”  “En als waterschap 
willen we graag starten met het realiseren van een nevengeul 
bij Gramsbergen”, vult Wim Stegeman aan. “Hiermee geven we 
invulling aan onze KRW-doelstellingen. Dat zijn doelstellingen 
waarmee we de waterkwaliteit in de Vecht waarborgen. Als 
bestuurders zijn we verantwoordelijk voor de portemonnee van 
het project en op dit moment zijn we bezig om te kijken of we de 
financiering voor deze twee projecten rond kunnen krijgen om 
hier als eerste mee kunnen starten.” Alwin te Rietstap merkt op: 
“Dat doen we natuurlijk niet helemaal zelf, maar daarbij gaan we 
ook in gesprek met betrokken inwoners, ondernemers en agrariërs. 
Omdat het een groot projectgebied betreft, moet je rekening 
houden met een lange uitvoeringsperiode. We willen daarbij zo 
dicht mogelijk bij de wensen uit het gebied blijven. Vergelijk het 
bijvoorbeeld met Vechtpark Hardenberg.”  “Maar dat het uiteindelijk 
een geweldig mooi gebied gaat worden, daar bestaat geen twijfel 
over!”, besluit Wim Stegeman.



Vechtrijk Gramsbergen: het vervolg
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, m.u.v. de Loozensche 
Linie). 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 insturen via vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl. 

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: 14-0523
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