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Afbeelding 1. Luchtfoto van Vecht rondom Gramsbergen
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Afbeelding 2. Luchtfoto met het plangebied

Gramsbergen

Vecht

1 INLEIDING

In 2007 hebben de gebiedspartners rond de Vecht, waaronder waterschap 
Vechtstromen, de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, het programma 
‘Ruimte voor de Vecht’ gestart met als doelen waterveiligheid, een sociaaleconomisch 
impuls en het integraal realiseren van de natuuropgaven. De kern van het programma 
bestond uit het omvormen van de Vecht tot een veilige, half natuurlijke laaglandrivier. 

Inmiddels is vanuit het programma Ruimte voor de Vecht een groot aantal deelprojecten 
succesvol uitgevoerd. Het gebied rondom Gramsbergen is tot nu toe niet meegenomen 
in de planvorming. De visie die voor u ligt is het resultaat van het participatieproces, 
waarvoor eind 2018 door gemeente en waterschap de samenwerking is aangegaan, 
en dat in 2019 is doorlopen met bewoners en betrokkenen in en om Gramsbergen. 
Deze visie geeft richting aan vervolgprojecten. In een, eveneens opgeleverd, 
achtergronddocument is meer uitwerking gegeven aan haalbaarheid en financiële 
consequenties. De komende tijd zal duidelijk worden welke ambities waargemaakt 
kunnen worden en waar de overheden op in willen en kunnen zetten. Dat de bewoners 
en betrokkenen ook in vervolgtrajecten betrokken worden is zeker en zeer wenselijk. 

1.1 Vecht bij Gramsbergen
De Vecht bij Gramsbergen, tussen de Haandrik en Baalder, is nog vrijwel onveranderd 
sinds die in de vorige eeuw werd genormaliseerd. Alleen bij de Loozensche Linie is 
de rivier heringericht. De uiterwaarden zijn in gebruik als intensieve landbouwgrond 
met hier en daar akkerbouw. De oevers zijn nog grotendeels vastgelegd met steen 
en puin en er is over de gehele lengte een zandwerende kade aangebracht. Hierdoor 
wordt rivierdynamiek voorkomen en krijgen natuurlijke processen geen kans. Er zijn 
geen aanlegplaatsen voor boten en de uiterwaarden zijn nauwelijks toegankelijk voor 
wandelaars of fietsers. De bebouwing in Gramsbergen staat met de rug naar de rivier, 
het zicht wordt weggenomen door schuurtjes en schuttingen. De gemeente Hardenberg 
en waterschap Vechtstromen hebben als partners van Ruimte voor de Vecht het 
initiatief genomen om een integrale herinrichting voor te bereiden voor de Vecht bij 
Gramsbergen. In het voorjaar van 2018 is een verkenning uitgevoerd naar de financiële 
en bestuurlijke haalbaarheid.
Met het voorbeeld van het Vechtpark bij Hardenberg en de verandering van de Vecht 
bij Ommen voor ogen is door veel partners en stakeholders enthousiast gereageerd op 
het initiatief.
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1.2 Opgave
In opdracht van het waterschap en de gemeente dient een, door de bewoners, 
stakeholders en partners gedragen en uitvoerbare, visie voor de Vecht tussen de 
Haandrik en Baalder te worden opgesteld. Deze visie is passend bij de doelen en 
randvoorwaarden. 

Voorafgaand is door de partners een aantal doelen geformuleerd. In hoofdlijnen gaat 
het om de volgende doelen:
•	 Het realiseren van een halfnatuurlijke laaglandrivier en terugbrengen 

rivierprocessen op basis van de Kaderrichtlijn Water.
•	 Het realiseren van een aantrekkelijkere leefomgeving.
•	 Het benutten van economische kansen voor recreatie, toerisme en horeca.
•	 Meer belevingsmogelijkheden van de Vecht.
•	 Verbinden van de Stad en de Vecht.
•	 Realiseren aanlegplaatsen voor passanten en inwoners.
•	 Aanpassen en anticiperen op klimaatverandering (Klimaatadaptatie).
•	 Kwaliteitsverbetering entree.
•	 Natuur inclusieve landbouw.
•	 Vergroten waterveiligheid.
•	 Vergroten van de biodiversiteit.

Afbeelding 3. Drone-foto Gramsbergen

1.3 Leeswijzer
Dit document geeft het resultaat weer van het gebiedsproces Vechtrijk Gramsbergen. In 
gezamenlijkheid met de bewoners en stakeholders (Gemeente Hardenberg, waterschap 
Vechtstromen, Staatsbosbeheer, provincie Overijssel en diverse belangenpartijen als 
LTO en Stadsbelang Gramsbergen) is deze visie tot stand gekomen. Naast dit visiestuk 
is een achtergronddocument opgesteld. In dit achtergronddocument is een uitgebreide 
analyse opgenomen waarop de haalbaarheid van de uiteindelijke visie is gebaseerd. 
Deze haalbaarheid is ook onderbouwd in het achtergronddocument.

In dit document, het visiedocument, wordt in hoofdstuk 2 kort het participatieproces 
beschreven dat doorlopen is. In hoofdstuk 3 zijn de probleemstellingen weergegeven. In 
hoofdstuk 4 is de visie voor het projectgebied beschreven en gevisualiseerd. Hoofdstuk 
5 beschrijft een samenvatting van de wensen met de suggesties voor deze wensen in 
het vervolgtraject. 
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2 SAMEN MET STAD
Op 1 april 2019 is door de bestuurders de aftrap gegeven voor het participatieproces. Het 
resultaat van dit proces, de visie, is op 20 januari 2020, overhandigd aan de bestuurders 
van het waterschap en de gemeente. De visie is samen met de stad opgesteld.

Gedurende dit proces is gebruikgemaakt van een drietal werksessies waar circa 
75 vrijwilligers zich voor hadden aangemeld. Tijdens deze sessie kon eenieder op 
verschillende manieren zijn of haar inbreng aan het plan geven. Vanaf het begin is 
een open setting gecreëerd en er was voor iedereen ruimte om ideeën in te brengen. 
Vervolgens zijn deze getrechterd tot prioritering van wensen wat uiteindelijk heeft 
geresulteerd in een gedragen visie. 

Om een goed beeld te krijgen van het plangebied is een fietstocht georganiseerd met 
alle betrokkenen. De fietstocht ging door het projectgebied waarbij enkele agrariërs 
(zowel in als naast het projectgebied) zijn bezocht. Door groep 8 van basisschool De 
Akker is een ontwerp gemaakt voor het gebied bij de Vecht. Het plan is gepresenteerd 
tijdens één van de werksessies. 

In het proces hebben diverse belangenpartijen zitting genomen in een projectgroep, 
onder meer belangenpartijen voor natuur, landbouw, economie en afgevaardigden 
van betrokken overheden. De projectgroep gaf samen met de projectleiders van het 
waterschap en de gemeente sturing aan het adviesbureau. Zij adviseerden, brachten 
specialistische kennis in en toetsten. Deze groep is gedurende de periode van 1 april 
tot 20 januari maandelijks bij elkaar gekomen. De projectgroep gaf het fiat op de 
te presenteren plannen, aanpak e.d. voor de werksessies en informatieavonden. 

Gedurende het proces is een vertrouwenspersoon betrokken die keukentafelgesprekken 
voert met de betrokken grondeigenaren. 

Naast de informatieavond bij de start in april 2019 is halverwege het proces een avond 
georganiseerd om de opgehaalde ideeën ter toetsing aan te bieden aan het bredere 
publiek. Hiermee werd duidelijk of de richting die uit de werksessie kwam binnen 
Gramsbergen breed gedragen werd. 

De visie die naar aanleiding van de derde werksessie is bijgeslepen, is op 20 januari 
2020 gepresenteerd aan alle geïnteresseerden en overgedragen aan de bestuurders van 
de overheden. Wethouder Alwin te Rietstap en heemraad van het waterschap, Wim 
Stegeman, namen de visieschets ingelijst over van het projectteam. 

Alle inbreng uit alle bijeenkomsten is verzameld en vastgelegd. Alle inbreng is afgewogen 
en al of niet meegenomen in de visie. In hoofdstuk 5 is hiervan een samenvatting 
gegeven en zijn suggesties voor het vervolg opgenomen. De totaallijst is opgenomen in 
het achtergronddocument. 

Afbeelding 4. Samen visie vormen (Foto: Sten-
tor) 
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Op basis van inventarisatie en de eerste informatieavond is een aantal uitdagingen 
geformuleerd waarvoor men graag invulling in de visie ziet. 
•	 Doordat de gewenste stroming (met name in de zomer) in de hoofdgeul van de 

Vecht niet realiseerbaar is, wordt vanuit het Koersdocument voor de Vecht ingezet 
op stromende stuwpasserende nevengeul, bij de stuw De Haandrik. 

•	 In het huidige landschapsbeeld ligt Gramsbergen afgewend van de Vecht. Tuinen 
grenzen aan de dijk, waardoor de Vecht nauwelijks beleefd wordt. Aan de oever 
aan de noord-/westzijde ligt de waterkering op grote delen direct aan de Vecht, 
waardoor ook vanaf de Anerweerdweg beleving van de Vecht minimaal is. 

•	 De uiterwaarden zijn voor een groot deel in gebruik als intensieve landbouwgrond 
met hier en daar maispercelen. Enkele percelen (in eigendom van Staatsbosbeheer 
en particulier bezit) zijn als natuur bestemd en worden deels extensief gebruikt. 
Meer natuur en/of biodiversiteit realiseren in de uiterwaarden. 

•	 Er is nu bijna geen tot geen rivierdynamiek in de Vecht in relatie tot de doelstelling 
halfnatuurlijke laagland rivier. De oevers zijn over een grote lengte vastgelegd met 
steen en puin om erosie van de oevers tegen te gaan. Om overstroming van de 
percelen en zand afzet te verminderen, is over de gehele lengte een zandwerende 
kade aangebracht. Hierdoor wordt rivierdynamiek voorkomen en krijgen natuurlijke 
processen geen kans. 

•	 Er zijn nagenoeg geen aanlegplaatsen voor boten en de uiterwaarden zijn 
nauwelijks toegankelijk voor wandelaars of fietsers. De wens is om het gebied 
meer toegankelijk te maken, zonder te zeer in te boeten op natuurwaarden en 
landbouwwaarden. 

•	 De entree van Gramsbergen aan de westkant is weinig uitnodigend. De hoge 
haag rondom de begraafplaats, de bijzondere verkeerssituatie en de sobere, 
onopvallende brug maken dat de entree niet uitstraalt wat Gramsbergen in de 
kern te bieden heeft. De wens bestaat om de begraafplaats uit te breiden, omdat 
deze op termijn te klein is om te voorzien in de behoefte. Bij het binnenrijden van 
Gramsbergen wordt de Vecht niet beleefd, zowel bij de bruggen nabij de op- en 
afritten van de N34 als ter hoogte van ’t Welgelegen. 

•	 Het Gat van Joosten is ontstaan door zandwinning. In de jaren ‘70 van de vorige 
eeuw is aan de buitenkant van een oude rivierarm een gat gegraven. Eind jaren 
’80 is de plas nog iets vergroot. Het is particulier eigendom, maar wordt gebruikt 
door zowel Gramsbergers als mensen van elders. De plek nodigt uit om te vissen, 
te wandelen, vogels te spotten en te verblijven. Dat laatste leidt soms tot overlast. 
Het Gat van Joosten wordt hoog gewaardeerd door Gramsbergers en kent ook 
bijzondere ecologische waarden. 

Blik van de bewoners gespiegeld aan cultuurhistorici
Het projectteam heeft een uitnodiging aangenomen om het project Vechtrijk Gramsbergen toe te 
lichten aan cultuurhistorici en waterexperts op een congres, georganiseerd door het STOWA en de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het projectteam heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt 
om advies te vragen aan de experts over het project: “hoe kan cultuurhistorie een plek krijgen in het 
project Vechtrijk Gramsbergen?”. De volgende adviezen kwamen naar voren:
1. Verknoop bijzondere punten in een themaroute
2. Verbeeld de bijzondere punten (virtueel of fysiek)
3. Benoem kansen voor cultuurhistorie in de visie
4. Leg relatie tussen oost-west
5. Benut oude meanders als natuur of laat ze mee doen in het nieuwe aangepaste watersysteem
6. Kasteeltuin aanleggen
7. Typologie van verschillende waterwegen versterken
8. Dynamisch versus statisch

3 UITDAGINGEN VOOR DE VISIE
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Blik van de bewoners gespiegeld aan cultuurhistorici
Het projectteam heeft een uitnodiging aangenomen om het project Vechtrijk 
Gramsbergen toe te lichten aan cultuurhistorici en waterexperts op een congres 
georganiseerd door het STOWA en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Het 
projectteam heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om advies te vragen aan de 
experts over het project: “hoe kan cultuurhistorie een plek krijgen in het project 
Vechtrijk Gramsbergen?”. De volgende adviezen kwamen naar voren:
1. Verknoop bijzondere punten in een themaroute
2. Verbeeld de bijzondere punten (virtueel of fysiek)
3. Benoem kansen voor cultuurhistorie in visie
4. Leg relatie tussen oost-west
5. Benut oude meanders als natuur of laat ze mee doen in het nieuwe aangepaste 
watersysteem
6. Kasteeltuin aanleggen
7. Typologie van verschillende waterwegen versterken
8. Dynamisch versus statisch

Afbeelding 6. Punten van cultuurhistorische 
waarde, ingebracht door bewoners Gramsber-
gen
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4 VISIE

In dit hoofdstuk wordt de visie beschreven die in gezamenlijkheid met de stad en andere 
stakeholders is gevormd. Vanuit de algemene visie op het gehele projectgebied wordt 
ingezoomd op de visie per specifieke plek. Uiteindelijk wordt per plek het eindbeeld 
beschreven en verbeeld. 

Daarnaast worden de functies die de plek krijgt, benoemd. Per plek worden ook de 
aandachtspunten opgesomd. Deze aandachtspunten worden als ‘punten voor nadere 
verkenning’ meegegeven aan de uitwerkers van het vervolg. 

4.1 Snoer en parels 
Langs de Vecht zijn in de tijd bijzondere plekken ontstaan. Plekken die in functie, 
sfeer en historie zeer uiteenlopend zijn. In de eerste bewonersavond werden wensen 
uitgesproken over deze plekken. 

Je zou de Vecht als een snoer kunnen zien die deze plekken met elkaar verbindt. De 
plekken zijn dan de parels aan het snoer. 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. Doelstellingen in 
dit project doen uitspraken over zowel de parels als het snoer. 

Vechtrijk
Inrichtingsvisie simpele weergave schets

Projectnummer: 9468Datum: 2019
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Afbeelding 9. Nevengeul Afbeelding 10. Referentie nevengeul 

Afbeelding 11. Referentie combinatie van extensieve landbouw en natuur

4.2 Onderdelen visie
4.2.1 Herinrichting projectgebied Noord
Eindbeeld
In het noordelijke deel dient rondom de stuw De Haandrik een meestromende 
nevengeul gerealiseerd te worden. Deze nevengeul ligt ruim tussen de Vecht en de 
dijk waarop het spoor ligt. Het is een geul die zoveel mogelijk landschappelijk wordt 
ingepast, maar zal worden voorzien van een kunstwerk ten behoeve van een goede 
waterverdeling. De nevengeul zal een watergang worden met een bochtige vormgeving 
met steile oevers in de buitenbochten en zeer flauwe oevers in de binnenbochten. De 
nevengeul vangt een hoogteverschil op van twee meter. Daardoor is de stroomsnelheid 
divers. Er ontstaat variatie door de verplaatsing van zand. 

Het gebied om de nevengeul wordt ingericht als natuur/extensieve landbouw en 
biedt kansen voor onder meer stroomdalgrasland en het ontwikkelen van begroeide 
natuurvriendelijke oevers. In het vervolg dient aandacht te zijn voor een scheiding van 
rust en recreatie om deze voor beide optimaal in te richten. 

Uitzonderlijke cultuurhistorische- en waterbouwkundige waarden van het noordelijke 
gebied, zoals stuw De Haandrik en de plek van het kasteel Huis van Gramsbergen, zijn 
zichtbaar voor passanten en Gramsbergers. 

Functies 
De functies die het noordelijke deel zal vervullen, zijn voornamelijk waterhuishoudelijk 
van aard in combinatie met extensieve landbouw en natuur. Samen vormt dit een 
basiskwaliteit voor de natuur. In dit deel kan een grote bijdrage aan het verhogen 
van de biodiversiteit geleverd worden. Met name het beheer is bepalend voor de 
natuurwaarden die behaald kunnen worden. Gefaseerd beheer is noodzakelijk om 
diversiteit te behouden in natuurwaarden. 



20 Vechtrijk Gramsbergen Gebiedsvisie 21Vechtrijk Gramsbergen GebiedsvisieVechtrijk Gramsbergen Gebiedsvisie

Recreatie is in het noordelijke deel beperkt. Een deel van de bestaande struinroute zal 
verlegd worden vanwege het graven van de nevengeul. Het zoekgebied voor de route is 
vanaf de boulevard (bij basisschool De Akker) aan de waterkant tot aan de stuw bij De 
Haandrik. 

Punten voor nadere verkenning
Het vervolgproces vereist een detailontwerp voor de nevengeul en het omliggende 
gebied, waarin duidelijk wordt wat de ligging van de geul wordt (lengte en aantal 
bochten) en de positionering van natuur (stroomdalgraslanden zoveel mogelijk langs de 
Vecht) en (extensieve) landbouw.  

4.2.2 Verlegging Vecht en aanlegsteiger
Eindbeeld
In dit deel van het projectgebied wordt de Vecht verlegd. De nieuwe Vecht loopt dichter 
langs het stadshart, waardoor de Vecht meer zichtbaar en beleefd wordt. De beleving 
van het water van de Vecht is de basis voor recreatie vanaf de kant (zie paragraaf 
Stadsfront), maar ook vanaf het water. Kleine bootjes, kano’s, de zomp en fluisterbootjes 
leggen aan bij de aanlegsteiger. De aanlegsteiger ligt vlak boven het waterniveau, zodat 
de waterbeleving optimaal is en in- en uitstappen makkelijker wordt.

In de vervolgfase zal worden gekeken naar de beste invulling van de oude geul om 
hydraulische en ecologische potenties maximaal te benutten. Het gebied tussen 
de oude en de nieuwe loop biedt kansen voor ontwikkeling van een pionierachtige 
vegetatie. Het gebied blijft onder invloed van de dynamiek van de Vecht.  

Functies 
Dit deel van het plangebied heeft naast een waterkundige functie een belangrijke, 
recreatieve functie. De oever tussen de oude en nieuwe loop heeft een natuurfunctie. 
Deze oeverontwikkeling kan aantrekkelijk zijn voor diverse soorten. 

Punten voor nadere verkenning
Haalbaarheid van de verplaatsing van de Vecht op gebied van waterveiligheid, 
constructief en morfologie. Beheer en onderhoud van de omgeving van de verlegging.

Afbeelding 13. Referentie aanlegsteigerAfbeelding 12. Plan de akker gepresenteerd tijdens projectgroepoverleg
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4.2.3 Stadsfront
Eindbeeld
Aan de rand van de stad komt een “boulevard” te liggen. Dit is een verhard wandelpad 
met enkele bankjes. Vanaf deze boulevard is er uitzicht op de Vecht, de stadsrand 
en de speel- en beweegvoorzieningen voor kinderen en ouderen. De speel- en 
recreatievoorzieningen zijn voorgesteld in het plan wat de school zelf heeft opgesteld: 
‘Plan De Akker’. Wat inpasbaar is van dit plan wordt uitgevoerd. Water wordt hier een 
leidend element voor de plek waar kinderen leren van de natuur, het buiten zijn en het 
samenspelen. De feitelijke materialisatie en sfeer is natuurlijk en rustig. 

Om de relatie met de stad sterker te maken, is de realisatie van een pleintje aangrenzend 
aan de boulevard wenselijk. Naar aanleiding van deze visie wordt de mogelijkheid 
onderzocht om daarnaast een verbinding te maken tussen de nieuwe Vecht en het 
stadshart. Vanuit deze verbinding ontstaat de mogelijkheid om de Vecht en de stad en 
wellicht het museum in Gramsbergen met elkaar te verbinden. 

Functies 
De functies van het stadsfront zijn beleving, recreatie en sport. 

Punten voor nadere verkenning
In het vervolg dient het effect van een wandelpad op de waterkering zowel constructief 
als hydraulisch nader bekeken te worden. Tevens dient het beheer en onderhoud nader 
verkend te worden. 

Ook is de beleving van de cultuurhistorische rijkdom van Gramsbergen een punt wat 
nadere verkenning behoeft. Een letterlijke of een symbolische verwijzing naar de plek 
waar Lodewijk Napoleon de Vecht over trok, de klokhenne, het kasteel, de papklok of 
de zomp is wenselijk. Te denken valt aan een wandeling ondersteund door augmented 
reality. Een app neemt je mee langs karakteristieke plekken in en rond Gramsbergen. 

Afbeelding 16. Referentie speelnatuur jeugd Gramsbergen
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Afbeelding 17. Entree

ENTREE

4.2.4 Entree Gramsbergen
Eindbeeld
De entree krijgt een eigen gezicht. Het is een open, luchtige entree, waaruit de 
creativiteit en kracht van Gramsbergen is af te lezen. De haag om de begraafplaats 
wordt aangepast zodat een vriendelijke overgang ontstaat. De carpoolplek krijgt 
meer aandacht en wordt vergroot. Parkeervakken markeren de carpoolplaats. De 
verkeerssituatie is helder leesbaar en daardoor is het veilig om het fietspad om te 
leggen naar de noordzijde van de weg. De begraafplaats wordt uitgebreid. De plaats 
van uitbreiding is nog nader te onderzoeken, wel dient deze ruimtelijk aan te sluiten op 
het bestaande deel van de begraafplaats. Een welkomstbord, kwalitatief hoogwaardig 
materiaalgebruik en een markante brugversiering (in de lijn van de brug van Dalfsen) 
maken de entree persoonlijk en passend bij de kern van Gramsbergen. De exacte 
uitwerking van dit eindbeeld is een uitdaging voor het deelproject.

Functies 
De functie van het entreegebied is als een visitekaartje voor de stad. Daarnaast heeft 
het gebied een belangrijke verkeersfunctie en recreatieve functie. De wedstrijdzone 
voor de hengelsport wordt gehandhaafd.

Afbeelding 18. Referentie van bloeiende vaste planten in de berm van de entree

Afbeelding 19. Referentie vroegbloeiende bolgewassen die goed zijn voor vroeg vliegende bijen en 
verfraaiing van de entree
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Afbeelding 20. Gat van Joosten

GAT VAN JOOSTEN

4.2.5 Gat van Joosten
Eindbeeld
Het Gat van Joosten is de unieke plek aan het Vecht-snoer waar contact met de Vecht 
en de natuur daaromheen mogelijk is. Rondom het Gat van Joosten wordt gekeken naar 
de realisatie van een recreatieve wandelroute, waarbij de rust en natuurplekken die er 
nu zijn gehandhaafd worden. Binnen dit beeld past een vogelkijkhut en eventueel een 
voetgangersbrug over de inlaat van de Vecht. 

Functies 
Het Gat van Joosten heeft primair een ecologische functie die gecombineerd wordt met 
extensieve vormen van recreatie zoals wandelen, vogelkijken en vissen. 

Vanuit de ecologische ontwikkeling bezien is een gedeeltelijke, verondieping van het Gat 
van Joosten gewenst. De plek leent zich goed voor de ontwikkeling van laag dynamische 
(moeras)natuur; dit sluit ook goed aan bij de historie van het gebied. Met het oog op 
de functie voor vis en is de voorkeur voor een (gedeeltelijke) verondieping. Aanbevolen 
wordt om de mogelijkheden hiertoe nader te verkennen. Een harde voorwaarde die 
aan deze verondieping gesteld wordt vanuit deze visie is dat het alleen plaatsvindt met 
schoon en/of gebiedseigen materiaal. 

Punten voor nadere verkenning
•	 Oppervlak te verondiepen.
•	 Verstoring natuur.
•	 Handhaving.
•	 Toegang en parkeren (eventueel in combinatie met carpoolparkeerplaats bij 

entree).

Afbeelding 21. Referentie vogelkijkplek

Afbeelding 22. Referentie zwaluwwand
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Afbeelding 23. Zuidelijk deel

Afbeelding 24. Referentie natuurvriendelijke oevers

GRAMSBERGEN

4.2.6 Vechtoevers zuidelijk deel 
Eindbeeld
Voor het zuidelijk deel is ingezet op het realiseren van natuurvriendelijke oevers langs 
de hoofdgeul van de Vecht. Met een strook van 20 meter langs de Vecht die natuurlijk 
wordt ingericht, wordt een natuurvriendelijke oever gerealiseerd. De natuurlijke 
oevers dragen in hoge mate bij aan het landschappelijke beeld van een half natuurlijke 
laaglandrivier. Het overige deel tussen de Vecht en de dijk blijft de huidige landbouw 
functie behouden waarop in paragraaf 4.3.7 verder wordt ingegaan. 

In deze stroken worden, waar mogelijk, de oevers ontsteend en de zandwerende 
kades verwijderd. Het ontstenen van de oevers zorgt voor een sterk ecologisch effect 
bij kenmerkende soorten en soortgroepen van de ‘droge oever’ met name vogels, 
stroomdalsoorten en leidt tot verhoging van de biodiversiteit.

De oevers krijgen afwisselend flauwere en steilere taluds, waardoor de grootste variatie 
in gradiënten ontstaat en zodoende de maximale verhoging van de biodiversiteit wordt 
bereikt. 

Functies
Het zuidelijke deel langs de Vecht krijgt een waterstaatkundige functie. Afgezien van de 
oever, behoudt het zuidelijke deel van de uiterwaard de functie landbouw. 

Punten voor nadere verkenning
Nader onderzoek omtrent de effecten van ontstenen en op basis daarvan formuleren 
van uitgangspunten met betrekking tot het ontstenen. Een strook van 6 meter langs 
de Vecht is in eigendom van het waterschap. Voor de overige grond dient verkend te 
worden wat de mogelijkheden zijn om het eindbeeld (strook van 20 m) te realiseren.  
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4.2.7 Natuurinclusieve landbouw
Natuurinclusieve landbouw streeft naar gesloten kringlopen en een hogere biodiversiteit 
op grond met een landbouwfunctie. 
De landbouw in de uiterwaarden betreft veelal melkveehouderij; akkerbouw in de 
uiterwaard beperkt zich tot de teelt van maïs. Binnen de bestaande regels vanuit 
overheid en markt ontwikkelen de bedrijven zich al in de richting van een gesloten 
kringloop. 

Meer aandacht voor de biodiversiteit en overgaan tot natuurinclusieve landbouw 
betekent in veel gevallen dat delen van percelen minder intensief worden benut. Dat 
kan ten koste gaan van de productiviteit en dus ten koste gaan van het inkomen van de 
boerenfamilies. De bestaande subsidies zijn hooguit kostendekkend en vaak onzeker, 
omdat de periode te kort is en het budget vroegtijdig op is. Dat maakt het voor veel 
boeren niet interessant om bedrijfsvoering aan te passen. Ook de discussie over 
stikstofproblematiek maakt de sector onzeker.

Uit gesprekken met de boeren in de uiterwaarden binnen Vechtrijk Gramsbergen blijkt 
dat ze in principe wel bereid zijn om de bedrijfsvoering aan te passen, mits zij voldoende 
worden gecompenseerd. Voor actieve bedrijven zou die compensatie vooral moeten 
bestaan uit extra grond zodat de productiecapaciteit binnen het bedrijf minimaal op 
niveau blijft en het liefst wat toeneemt. Niet-actieve bedrijven zijn soms bereid om 
meer te doen aan biodiversiteit als hun grond wordt afgewaardeerd. 

Functies
Het zuidelijke deel houdt zijn landbouwkundige functie waarbij gestreefd wordt naar 
natuurinclusieve landbouw.  

Punten voor nadere verkenning
De mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een soort gebiedscorporatie, die naast 
bevorderen van de onderlinge samenwerking, ook kan fungeren als intermediair tussen Afbeelding 26. Referentie één manier van volhoudbare landbouw: Stook bloemrijk grasland

overheid en de individuele boer en als schakel naar de gebiedscollectieven en de 
Agrarische Natuurverenigingen. Dit betreft wel een onderzoek dat breder gaat dan het 
project Vechtrijk Gramsbergen, maar kan als spin-off gestart worden vanuit Vechtrijk 
Gramsbergen. 

Afbeelding 25. Foto van Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant die zich ook in het transitieproces verdiepen en thema’s zoals Planet Proof en natuurinclusieve landbouw onderzoeken
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5 SUGGESTIES VOOR HET VERVOLG
Gedurende het proces zijn alle wensen en opmerkingen verzameld en verwerkt in een 
overzicht. Een groot aantal opmerkingen was sturend voor de visie. Veel opmerkingen en 
wensen zijn van een detailniveau dat ze input vormen voor het vervolg bij de uitwerking 
van de visie. Ook zijn er opmerkingen die geen inbreng gaan vormen voor de inrichting 
van het Vechtrijk. De opmerkingen zijn gerubriceerd per thema. De individuele wensen 
krijgen een plek voor het vervolg en zijn als bijlage bij het achtergronddocument 
gevoegd. Per thema is een samenvatting gegeven als antwoord op alle ingebrachte 
wensen voor het betreffende thema. 

5.1 Algemeen Waterveiligheid
In de deelontwerpen wordt berekend wat het effect is op oppervlaktewater en 
grondwater; dus ook op veiligheid. Bij de berekeningen gaan we uit van de huidige 
normen. Hierbij kijken we naar de kenmerken van het gebied en hoe we kunnen 
bijdragen aan klimaatdoelen. We doen vaak een klimaatrobuustheidstoets om na te 
gaan hoe robuust het ontwerp is. Voor toetsing en beheer van de keringen loopt een 
ander spoor. In de ontwerpen zullen we zo mogelijk rekening houden met mogelijke 
toekomstige peilveranderingen.

5.2 Herinrichting projectgebied Noord
In de visie is opgenomen dat er een nevengeul wordt aangelegd vanaf de Haandrik 
tot Gramsbergen aan de zuidoostkant. Een nevengeul aan de noordwestkant is om 
meerdere redenen niet haalbaar: Financieel, omdat de dijk zou moeten worden 
verplaatst en vanuit het waterhuishoudkundig aspect, omdat het gebied De Meene is 
aangewezen als noodoverloopgebied.

Op de nevengeul mag niet worden gevaren. Een verdeelwerk, verdeelt het water over 
de Vecht en de nevengeul.

De huidige loop van de Vecht zal als hoogwatergeul gaan dienen, inrichting van de 
Vecht als moeras gaat niet samen met deze functie. Bij het ontwerp wordt bekeken in 
hoeverre de functies ecologie en veiligheid gecombineerd kunnen worden.

De waterkrachtcentrale (WKC) bij de Haandrik is volledig in eigendom van het 
waterschap en het in gebruik nemen heeft aandacht, maar ligt op dit moment stil. 
Mocht het plan om de WKC weer in gebruik te stellen weer actueel zijn, dan zullen 
er diverse afwegingen moeten worden gemaakt, waaronder eventuele nieuwbouw, de 
waterverdeling, energieopbrengst en financiën. 

De gronden worden ingericht als (natuurinclusieve) landbouw en natuur. Aandacht 
is hier voor landbouw met een natuurlijk karakter (natuurinclusief) en delen die voor 
natuur bestemd zijn. Hier wordt gezocht naar ruimte voor andersoortig (extensiever) 
beheer, zodat er mogelijkheden komen voor andere vegetatie en meer kruidenachtige 
vegetatie (mogelijk potentie voor stroomdalgraslanden). In de detailontwerpfase voor 
gebied Noord wordt de exacte loop bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met het 
handhaven van rust.

Er komt in de uiterwaarden geen extra waterspaarbekken. De uiterwaarden zijn van 
nature al waterberging tijdens hoog water. Extra open en stilstaand water is ook uit 
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andere oogpunten niet gewenst (ecologie, vogelgriep). Bestaande poelen blijven 
in principe gehandhaafd, nieuwe poelen zijn niet voorzien in de visie. Poelen in de 
uiterwaarden overstromen bij hoogwater. Daardoor kan er vis in de poelen komen, wat 
de natuurwaarden van de poelen weer zeer beperkt (vis in de poel is ongunstig voor 
amfibieën). 

Wensen en ideeën worden meegenomen en afgewogen (bereikbaarheid, 
beleefbaarheid, natuurlijke inrichting, archeologische waarden, karakter van het gebied 
en bodemkenmerken). 
Indien haalbaar kan in het ontwerp iets worden gedaan met de locatie van het kasteel 
en/of de kasteelgrachten. 

5.3 Stadsfront en aanlegsteiger
In de visie is opgenomen dat de Vecht wordt verlegd richting Gramsbergen, op de 
locatie waar vroeger een oude Vechtarm heeft gelegen. Dit biedt de mogelijkheid 
om aanlegplaatsen voor passanten en voor de zomp te realiseren aan de rand van 
Gramsbergen. Deze locatie komt ongeveer overeen met de plek waar vroeger een 
haventje heeft gelegen. Het verleggen van de Vecht heeft als grote voordeel dat er 
doorstroming plaatsvindt, zodat het gebied rond de aanlegplaatsen niet verzand. 
De technische mogelijkheden van deze verlegging worden nader verkend in het 
vervolgproces. De wens is geuit om vanuit de haven door te kunnen steken naar het 
centrum. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. 

De komende jaren zal moeten blijken hoeveel aanlegplaatsen er moeten komen. In 
de deeluitwerking zal ook moeten worden nagedacht over (sanitaire) voorzieningen, 
wandelmogelijkheden/promenade, parkeermogelijkheden en overige voorzieningen, 
zoals bankjes en speelplekken met, indien mogelijk, bijbehorende speeltoestellen en 
beweegmogelijkheden voor overige doelgroepen. 

Ook zal worden gekeken of het uitzichtpunt vanaf de Goudenregenstraat een plek in het 
ontwerp kan krijgen. Gekeken wordt of het huidige voetbalveldje gehandhaafd blijft of 
een plek krijgt in het ontwerp voor het Stadsfront. 

Ideeën en voorstellen om een haven of aanlegplaatsen te realiseren in het Gat van 
Joosten of om vaste ligplaatsen te creëren heeft geen draagvlak. 

Het aanleggen van een trailerhelling wordt door enkelen als wens ingebracht. Hiertoe 
kan op dit moment geen toezegging worden gedaan. Dit is afhankelijk van nog op te 
stellen beleid met betrekking op (recreatief) varen. Vooruitlopend hierop zal naar 
verwachting vanuit handhaving op het varen worden gestreefd naar een beperkt aantal 
hellingen. 

In deze deeluitwerking is extra bebouwing, verplaatsing van de school, etc. niet 
meegenomen. Ook extra wandel- en fietsmogelijkheden (uitgezonderd een 
wandelboulevard langs de aanlegplekken/haven) zijn geen onderdeel van de visie. 
Initiatieven zoals het realiseren van camperplaatsen, stadsboerderij, een nieuwe zomp 
of het verbouwen van streekproducten zullen bij ondernemers moeten ontstaan en 
uitgewerkt. De gemeente toetst, indien nodig, aan beleid. In de deeluitwerking van dit 
gebied zullen alle wensen en ideeën worden meegenomen en afgewogen. 

5.4 Entree Gramsbergen
De wens om de entree van Gramsbergen aantrekkelijker en spannender te maken is 
één van de doelen van het project. In de visie is opgenomen dat wordt gezocht naar 
mogelijkheden om de begraafplaats uit te breiden omdat er vraag blijft naar de 
mogelijkheid om begraven te kunnen worden in Gramsbergen. Dit dient gepaard te 
gaan met het onderzoek naar de mogelijkheden om te parkeren. Daarom zal de grootte 
en functie van de carpoolplek worden bezien. 

Daarnaast is de hoge heg, die nu rond de begraafplaats staat, niet fraai. De 
begraafplaats is onderdeel van de Entree van Gramsbergen, waarbij ook dit aspect 
wordt meegenomen. 

Het creëren van een veilige fietsverbinding en oversteek (eenzijdig) heeft aandacht. Er 
is in de visie geen uitbreiding van fiets- en wandelpaden opgenomen.

5.5 Gat van Joosten
Ideeën die zijn aangedragen voor het Gat van Joosten worden meegenomen en 
afgewogen in de deeluitwerking van dit gebied, deze hebben betrekking op: parkeren/
toegankelijkheid, vissen, rust, (gedeeltelijke) verondieping en (extensief) recreatief 
gebruik. Intensief gebruik heeft geen draagvlak (aanleg haven, aanlegplaatsen of vaste 
ligplaatsen). Bestaande plannen worden meegenomen als input voor het ontwerp. 
Handhaving is taak van hiertoe bevoegde instanties. Gedeeltelijk verondiepen van de 
plas is onderdeel van de visie. Dit gebeurt met schone en/of gebiedseigen grond. 

Er is een aantal reacties binnengekomen die betrekking hebben op het loslopen van 
honden. Hiertoe geldt de regel van de gemeente Hardenberg: uw hond moet aangelijnd 
zijn. Dat geldt voor binnen de bebouwde kom. Voor dit project zal gelijk aan het 
Vechtpark te Hardenberg het uitgangspunt zijn ‘honden aan de lijn’. Alleen op een 
aangewezen losloopveld of op uw eigen terrein mag uw hond loslopen.

5.6 Ontstening
Een belangrijke Europese Kaderrichtlijn Water-doelstelling voor de Vecht is deze om 
te vormen naar een half-natuurlijke laaglandrivier. Een dergelijke rivier wordt onder 
andere gekenmerkt door een levende rivierdynamiek met morfologische processen 
als sedimentatie, erosie en meandering. Deze processen zijn in de huidige situatie 
minder goed mogelijk, omdat de oevers van de Vecht veelal vastgelegd zijn door stenen 

(natuursteen, beton, puin, etc.). Om de beoogde dynamiek toch te kunnen bereiken is 
het waterschap sinds enige jaren bezig met het ontstenen van de oevers, op plekken 
waar dit mogelijk is. Op plekken vlak voor en na kunstwerken zoals bruggen, stuwen en 
gemalen is dit niet wenselijk. Bovendien moeten duidelijke afspraken worden gemaakt 
met aanliggende grondeigenaren, omdat de kans aanwezig is dat de insteek van de 
oever door erosie in de loop der jaren verschuift tot aan of zelfs over de kadastrale 
eigendomsgrenzen. 

In het Vechttraject tussen De Haandrik en de brug bij Gramsbergen is ontstening alleen 
gewenst in een deel van de linkeroever aangezien de rechteroever ook de teen van 
de kering vormt. In 2012 is reeds een traject ontsteend van circa 1,5 kilometer. Op dit 
moment is het waterschap voornemens om het resterende traject van circa 450 meter 
nog te gaan ontstenen. Dit betreft het traject direct benedenstrooms van de stuw. Het 
aangrenzende perceel is in eigendom van Staatsbosbeheer. Ook voor het traject ten 
zuiden van de brug is ontstening gewenst. Deze heeft echter geen hoge prioriteit en kan 
alleen plaatsvinden als de grondeigenaren er mee in stemmen. 

5.7 Biodiversiteit
Doelstelling voor het project is het vergroten van de biodiversiteit. Vooral de 
deeluitwerkingen Nevengeul/Herinrichting gebied Noord, Gat van Joosten, 
Natuurinclusieve landbouw en Ontstening zuidelijke deel geven hier invulling aan. 
De inrichting zal zo veel mogelijk passend zijn voor een riviersysteem. Nieuwe poelen 
zijn daarin bijvoorbeeld niet passend. En in principe is de inrichting niet gericht op 
specifieke soorten, maar wordt getracht bestaande natuurwaarden te beschermen en 
omstandigheden te creëren waardoor de biodiversiteit in zijn algemeenheid toeneemt 
(planten en dieren). Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van bloemrijke randen. Vanuit 
de flora- en faunawet is het een verplichting om rekening te houden met beschermde 
soorten vogels en planten. De zorgplicht in deze wet gebiedt dit. 
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Samen met de landbouwers wordt gekeken naar bevordering van natuurinclusieve 
landbouw, waarbij wordt uitgegaan van het kunnen blijven bestaan van bestaande 
bedrijven. 
Specifieke wensen en ideeën op dit onderwerp hebben betrekking op bijen, soorten als 
otter en bever, exoten (beverrat), ooibos, rekening houden met vluchtmogelijkheden 
voor dieren bij hoogwater en het ooievaarsnest aan de Anerdijk. 

Het gebied wordt aantrekkelijker voor insecten zoals bijen, door het vergroten van de 
biodiversiteit. De wens om bijenkasten te plaatsen leeft bij een aantal inwoners. Eigen 
initiatieven hiertoe zijn zeer welkom, maar vanuit het project wordt hier, in principe, 
geen initiatief voor genomen. 

Initiatieven voor soorten zoals de otter en de bever worden niet specifiek genomen. 
Deze soorten liften mee met de maatregelen die in en om de Vecht worden genomen. 
Exoten, zoals beverrat en muskusrat, worden al bestreden door het waterschap. 

In een rivierlandschap hoort in principe ook ooibos thuis en ook zijn er andere wensen 
binnengekomen die betrekking hebben op aanplant van bomen, zoals knotwilgen en 
bos. Echter, vanwege waterveiligheid kan daar op dit moment niet aan tegemoet worden 
gekomen. Dit zou nu voor te veel opstuwing zorgen in hoogwatersituaties. Het bestaande 
ooievaarsnest aan de Anerdijk vraagt specifieke aandacht in de deeluitwerking van dat 
gebied. In de deeluitwerkingen wordt gekeken naar vluchtmogelijkheden voor dieren. 

5.8 Wandelen en fietsen
Een bestaande wandelmogelijkheid krijgt een plek in het ontwerp van deelgebied 
Noord. De exacte loop en uitvoering wordt in de planvorming bepaald, waarbij rekening 
wordt gehouden met het handhaven van de rust. De visie voorziet niet in een aansluiting 
van het wandelpad tot Duitsland. 

Voor wat betreft hondenuitlaatbeleid is hier het beleid van de gemeente Hardenberg 
van toepassing: In de gemeente Hardenberg moet uw hond aangelijnd zijn. Dat 
geldt voor binnen de bebouwde kom. Voor dit project zal gelijk aan het Vechtpark 
te Hardenberg het uitgangspunt zijn ‘honden aan de lijn’. Alleen op een aangewezen 
losloopveld of op uw eigen terrein mag uw hond loslopen.

5.9 Vissen
In de visie is geen uitbreiding van vismogelijkheden opgenomen. Bestaande 
voorzieningen (o.a. het bestaande wedstrijdparcours en de mogelijkheden binnen 
Gat van Joosten) blijven gehandhaafd of krijgen een plek in deeluitwerkingen. De 
nevengeul wordt niet opgenomen in de landelijke lijst van viswateren. Bij de diverse 
deeluitwerkingen worden diverse stakeholders, waaronder de sportvisserij, betrokken.

5.10 Zwemmen
Een enkele keer is de wens ingebracht om het mogelijk te maken om te kunnen zwemmen 
in de Vecht, de geplande haven en/of in het Gat van Joosten. Voor zwemmers geldt het 
advies om te gaan zwemmen in, door de provincie, officieel aangewezen zwemwateren. 
Hier wordt de veiligheid en waterkwaliteit gecontroleerd. De Vecht en het Gat van 
Joosten zijn niet aangewezen als zwemwater. Zwemmen in deze wateren kan daarom 
gevaarlijk zijn vanwege risico’s ten aanzien van veiligheid (scheepvaart, steile taluds, 
objecten op de bodem, etc.) en waterkwaliteit (rioolwaterzuiveringen lozen effluent op 
de Vecht). Er zullen strandjes worden aangelegd daar waar die verantwoord zijn. 

5.11 Varen
De visie voorziet in de aanleg van een haven of aanlegplaatsen nabij Gramsbergen. 
De visie geeft geen invulling aan (verdere) vaarmogelijkheden op de Vecht of in het 
Gat van Joosten. Daar gelden de vigerende wetten en regels. Ook geeft de visie geen 
invulling aan het type boten of vaarmogelijkheden dat op de Vecht gebruikt mag 
worden (motorboten, elektrisch of anderszins (sup, o.i.d.)). Handhaving daarvan ligt bij 
de betreffende instanties. 

De Vecht is, na de ingebruikname van de twee nieuwe sluizen, na honderd jaar 
weer doorgaand bevaarbaar tussen de Duitse grens en het Zwartewater. Vanuit 
het programma Ruimte voor de Vecht bestaat daarnaast het streven om de Vecht te 
ontwikkelen tot een rivier die op een natuurlijke wijze kan stromen (halfnatuurlijke 
laaglandrivier). Vanuit deze ontwikkelingen wordt gewerkt aan een nieuw vaarconcept, 
waarbij de vaardiepte voor boten is vrijgegeven. Dat houdt in dat er geen diepgang 
wordt gegarandeerd en dat recreanten zelf rekening dienen te houden met de lokale 
vaardiepte en de afmetingen van bruggen en sluizen. Ook worden er randvoorwaarden 
gesteld vanuit een oogpunt van waterveiligheid en natuur. Indien zandbanken een 
risico vormen voor hoogwaterveiligheid wordt gekeken hoe deze op een passende 
(natuurlijke) manier verwijderd kunnen worden.
Ten aanzien van de aanleg van trailerhellingen kan op dit moment geen toezegging 
worden gedaan. Dit is afhankelijk van nog op te stellen beleid met betrekking op 
(recreatief) varen. Vooruitlopend hierop zal naar verwachting vanuit handhaving op het 
varen worden gestreefd naar een beperkt aantal hellingen. 

5.12 Landbouw
Voor het zorgpunt ‘mogelijke toename vogelgriep’ is het gesprek aangegaan met de 
pluimveehouders. Er is kennis ingebracht door deskundigen. Het blijkt dat vooral 
toename van stilstaand water het risico vergroot. In de visie is geen toename van 
stilstaand water voorzien. 

5.13 Beheer en onderhoud
Voor alle projecten worden beheer- en onderhoud-documenten opgesteld. Daarin 
worden verantwoordelijken benoemd en welk onderhoud een object of kunstwerk 
nodig heeft en met welke frequentie. Voor het beheer en onderhoud kunnen ook 
derden, particulieren, agrariërs (als eigenaar bijvoorbeeld of als pachter), etc. worden 
ingeschakeld. Dit wordt verder uitgewerkt in de deelprojecten.
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Gemeente en waterschap zijn bereikbaar via kanalen zoals: 
www.vechtstromen.nl/vechtrijkgramsbergen
vechtrijkgramsbergen@hardenberg.nl 

Opgesteld in opdracht van bestuursdiensten van:


