
Vechtrijk Gramsbergen 

Nieuwsbrief 4 | april 2021

Online informatieavond 10 mei
Op 10 mei organiseren gemeente en waterschap een informatieavond voor alle inwoners van Gramsbergen en overige 
belangstellenden. Tijdens de avond wordt u bijgepraat over het project en kunt u vragen stellen. 
Vanwege corona kunnen we geen bijeenkomst organiseren maar wordt het een online avond. U kunt zich aanmelden door 
een mail te sturen naar vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl. U krijgt dan een link toegestuurd om de avond bij te wonen. 
Kunt u de avond niet bijwonen? Dan kunt u de informatieavond op een later tijdstip terugkijken via 
www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen. Op deze website komt ook een overzicht van de vragen en antwoorden die 
tijdens de informatieavond zijn gesteld. 

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

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
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“Voor ons weer een mooie mijlpaal”, vult Wim Stegeman aan, 
“want we hebben focus aangebracht. We weten nu hoeveel geld 
er beschikbaar is en met welke onderdelen van het omvangrijke 
plan van Vechtrijk Gramsbergen we als eerste aan de slag willen 
gaan.” 

Aanlegplaatsen en nevengeul
“Eén van de onderdelen uit de visie die voor ons als gemeente 
belangrijk is, is de inrichting van een voor bewoners aantrekkelijk 
gebied tussen Gramsbergen en de Vecht. In dat gebied 
komt ruimte voor ontspanning en recreatie en er wordt een 
waterverbinding vanaf de Vecht naar Gramsbergen gemaakt met 
aanlegplaatsen voor bootjes”, zegt Alwin te Rietstap. Zo brengen 
we de beleving van de Vecht dichter naar de stad toe.” 
Het waterschap start met het maken van een stromende 
nevengeul in het gebied tussen De Haandrik en de stad.
Wim Stegeman: “De nevengeul is voor ons als waterschap 
belangrijk en wordt een smalle beek. In een nevengeul zit meer 
afwisseling en stroming dan in de hoofdloop van de Vecht. Zo 
voldoen we ook aan Europese eisen voor waterkwaliteit en 
ecologie.”

Andere parels volgen later
Eén aaneengesloten gebied dus, waar gemeente en waterschap 
als eerste aan de slag gaan. Maar kan het hele gebied tot 
Hardenberg niet in één keer worden aangepakt? “Helaas niet”, 
merkt Alwin te Rietstap op. “Er ligt een prachtige en ambitieuze 
visie voor het gebied van de Haandrik tot Hardenberg. Een 
visie van en voor de inwoners van Gramsbergen. We hebben 
een mooie bijdrage vanuit de Regiodeal Zwolle gekregen. 
Het uitvoeren van de hele visie kost echter meer geld dan nu 
beschikbaar is. Daarom moesten we keuzes maken. En hebben 
we samen met het waterschap besloten om ons nu eerst te 
richten op het noordelijk deel van het gebied. Dit betekent 

niet dat de overige plannen, bijvoorbeeld rondom het Gat van 
Joosten of een verlegging van de Vecht naar Gramsbergen toe, 
in de ijskast verdwijnen! In de toekomst gaan gemeente en 
waterschap kijken of er geld beschikbaar kan komen voor deze 
gebieden. Of misschien kunnen we een deel meenemen in 
ons reguliere onderhoud.” Wim Stegeman: “Het geld dat we nu 
beschikbaar hebben om aan de slag te gaan komt voort uit de 
begrotingen van gemeente en waterschap. Daarnaast hebben 
we een mooie subsidiebijdrage gekregen vanuit de Regiodeal 
Zwolle. We hebben er alle vertrouwen in dat we hiermee mooie 
eerste stappen kunnen zetten in het gebied langs de Vecht bij 
Gramsbergen.”

Hoe kunt u meepraten?
“We starten in 2021 met de gemeente met de voorbereiding 
voor de uitvoering van de eerste fase”, vertelt Wim Stegeman. 
“Ook onze gemeenteraad betrekken we hierbij”, vertelt Alwin te 
Rietstap. “We organiseren hiervoor een sessie met de raadsleden, 
verschillende partijen en inwoners. We informeren u hierover 
zodra er meer bekend is. De plannen willen we nog voor de 
zomer samen met Gramsbergen uitwerken naar een ontwerp. 
Na de zomervakantie kunnen we dit ontwerp aan de inwoners 
laten zien. Daarna kan het ontwerp definitief worden gemaakt. 
Vervolgens moeten we nog procedures doorlopen, zoals een 
bestemmingsplanwijziging en vergunningen aanvragen. 
We blijven natuurlijk ook nauw samenwerken met onze 
klankbordgroep. Zij denken altijd kritisch met ons mee. We 
nodigen inwoners en andere belanghebbenden uit om met ons 
mee te denken over het voorlopige ontwerp. Want we vinden 
het belangrijk dat iedereen trots kan zijn op het eindresultaat. Dat 
eindresultaat verwachten we eind 2023.”
Alwin te Rietstap: “Ik hoop dat corona tegen die tijd al lang 
verdwenen is en we samen ter plekke kunnen proosten op de 
realisatie van het eerste deelproject van Vechtrijk Gramsbergen!”

Datum: 10 mei - Inloggen vanaf: 19.15 uur - Start: 19.30 uur - Eind: 20.30 uur

10 mei Online 
informatieavond

19.30 uur



Aan de slag met Vechtrijk 
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Stadsfront en aanlegplaats
Een verbinding tussen Gramsbergen en de Vecht wordt gemaakt met 
aanlegplekken voor kleine bootjes, kano’s, de zomp en fluisterbootjes. 
Hierdoor wordt de Vecht ook vanaf het water beter beleefbaar. Aan 
de rand van de stad wordt het stadsfront ingericht (nadere uitwerking 
in ontwerpateliers en met klankbordgroep en belanghebbenden). 
Hier ontstaat een gebied dat in het teken staat van beleven, spelen en 
verblijven. Vanaf het stadsfront is uitzicht op de Vecht, de stadsrand en 
speel- en beweegvoorzieningen voor jong en oud.

Nevengeul en uiterwaard
De nevengeul wordt een bochtige watergang met steile oevers in de 
buitenbochten en flauwe oevers in de binnenbochten. Langs de oevers 
krijgen landbouw, natuur en recreatie een plek (nadere uitwerking met 
de klankbordgroep en belanghebbenden).

Vechtrijk Gramsbergen

Onze visie

Met een nieuwe inrichting langs de Vecht, keert 
Gramsbergen het gezicht weer naar de rivier. Samen met 
inwoners en betrokkenen is een visie gemaakt voor het
gebied (bovenstaande afbeelding).

We zien de Vecht bij Gramsbergen als een snoer dat de 
unieke parels (o.a. stadsfront, entree en Gat van Joosten) 
aan elkaar verbindt. Het snoer is een continue factor,
in dit geval van water met groen in de vorm van natuur en 
landbouw. De parels zijn ieder weer uniek. Het snoer zorgt 
voor de samenhang en de verbinding tussen de parels. 

Op de afbeelding hiernaast is een eerste impressie van de 
uitwerking van de visie zichtbaar. Momenteel wordt deze 
door gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen 
nader uitgewerkt:
•  De nevengeul en uiterwaard ten
 noorden van Gramsbergen.
•  Stadsfront en aanlegplaats.

Nevengeul en 
uiterwaard Vecht

De Haandrik

Stadsfront
en aanlegplaats

Aan de slag!
“Toen de vorige nieuwsbrief in juli vorig jaar verscheen waren 
we nog volop in gesprek met onze besturen; de gemeenteraad 
en het dagelijks bestuur. Over de financiering van de realisatie 
van de visie en in welke stappen we dit wilden gaan aanpakken”, 
vertelt Alwin te Rietstap. “Inmiddels zijn we een stap dichterbij de 
uitvoering. De financiering voor een eerste fase in die realisatie is 
rond. We kunnen dus aan het werk om voorbereidingen te treffen 
voor de uitvoering van het eerste deel van de visie: het gebied 
direct rondom Gramsbergen en naar het noorden tot aan de 
Haandrik.” 

De visie Vechtrijk Gramsbergen is in 2020 gepresenteerd 
aan de inwoners van Gramsbergen. Onlangs is deze visie 
voorgelegd aan de besturen van gemeente en waterschap.
De ideeën die in 2019 zijn opgehaald zijn hierin verwerkt. 
Een mooie basis om mee aan de slag te gaan. Maar wat is 
er in het afgelopen jaar gebeurd en wat gaat u de komende 
tijd merken van het project Vechtrijk Gramsbergen? Alwin 
te Rietstap, wethouder van gemeente Hardenberg en 
Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid van waterschap 
Vechtstromen, lichten het toe.


