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Jachthaven De Knar

De huidige jachthaven de Knar is gelegen ter plaatse van locatie 4.
Ter vervanging van deze jachthaven wordt een nieuwe jachthaven gerealiseerd op locatie 1.
Het betreft de verenigingsjachthaven van Watersport Vereniging Flevo. Als de jachthaven
is verplaatst komt locatie 4 beschikbaar voor een nieuwe invulling (de Bakens).
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De Eilanden

In dit plangedeelte worden grillig gevormde eilanden aangelegd, die met elkaar en met de
oever zijn verbonden middels bruggen. Op de eilanden worden woningen gebouwd;
overwegend eengezinshuizen die met een tuin of terras aan het water grenzen. Bij (het
merendeel van) die huizen is een aanlegmogelijkheid voor een boot. Op het westelijke
uiteinde van het meest noordelijke eiland is de bouw van een appartementencomplex
voorzien, het 'lighthouse'.
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De Bakens

Woningbouwlocatie gelegen tussen de eilanden en de provinciale weg N302. Een deel van
de hier te bouwen woningen wordt gebouwd in de vorm van gestapelde appartementen in
enkele woontorens, De Bakens. Daarnaast worden (niet grondgebonden) eengezinshuizen
gebouwd, op parkeerdekken. De parkeerplaatsen ten behoeve van de woningen in dit
plandeel worden onder de dekken gesitueerd.
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Watersportboulevard

Locatie met gemengde bebouwing. Langs de waterkant worden detailhandels- en/of leisurevoorzieningen gesitueerd. Daarnaast en daarboven zijn woningen gedacht, geheel of
overwegend in de vorm van gestapelde appartementen. Mogelijk wordt in dit plandeel een
hotel gerealiseerd; als alternatief is een optie om het hotel te realiseren in deelgebied 6
(Kop Stadswerven) of 10 (Boulevard Noord).
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Kop Stadswerven

Locatie van leisurevoorzieningen, parkeervoorzieningen en woningen. Als onderdeel van de
leisurevoorzieningen wordt gedacht aan realisering van een theater, in combinatie met
andere leisurevoorzieningen. De hier te realiseren grote parkeergarage dient onder meer
voor bezoekers van het Dolfinarium en de leisure-voorzieningen, en voor de in dit plandeel
te bouwen woningen. Het merendeel van de woningen wordt in de vorm van gestapelde
appartementen gerealiseerd; de parkeergarage wordt met woningen omzoomd. Tussen de
bebouwing en het water is een parkje geprojecteerd, bedoeld voor recreatie en
evenementen. Langs de oevers kunnen boten worden afgemeerd, waaronder rondvaartboten
(die tot dusver in de Vissershaven afmeren).
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Kleine watersport

Tot dusver zijn twee kleine watersportverenigingen gevestigd op het bedrijventerrein
Haven (kanovereniging De Dolfijnen en scoutinggroep Tjerk Hiddes). In verband met de
herontwikkeling van het gebied kunnen de accommodaties van deze verenigingen hier niet
worden gehandhaafd. Een nieuwe locatie is gevonden op het uiterste puntje van het
recreatiestrand, aan de noordzijde van het Dolfinarium. Hier worden voor beide
verenigingen clubhuizen en aanlegmogelijkheden gerealiseerd. De locatie wordt ontsloten
via de deelgebieden 10 en 8.
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De Boothuizen

Langs de noordoostzijde van het Dolfinarium is een smalle bebouwingsstrook
geprojecteerd, als visuele en akoestische afscherming tussen het Dolfinarium en het
geprojecteerde woongebied De Eilanden. In deze bebouwingsstrook worden zogenoemde
schiphuizen gesitueerd, die een stallingsmogelijkheid bieden voor plezierjachten. Op de
verdiepingen kunnen recreatieverblijven worden gemaakt. De locatie wordt ontsloten via
Boulevard-Noord (deelgebied 10)

9

Dolfinarium

Door het uitgraven van de nieuwe havens langs de boulevard komt het Dolfinarium op een
eiland te liggen, dat via twee bruggen wordt ontsloten. In een op te stellen
bestemmingsplan worden op het terrein van het Dolfinarium nieuwe bouw- en
uitbreidingsmogelijkheden geboden. Er wordt rekening mee gehouden dat bij herinrichting
van het Dolfinariumterrein bestaande functies kunnen worden verplaatst en nieuwe functies
worden toegevoegd.
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Boulevard Noord

Aan de stadszijde wordt het Dolfinarium afgezoomd door een bebouwingswand, waarin
leisurevoorzieningen, parkeervoorzieningen en mogelijk een hotel worden ondergebracht.
Deze bebouwing wordt door een wandelpromenade gescheiden van het water. Autoverkeer
is hier ondergeschikt aan de voetganger. De hier te realiseren parkeergarages zijn met name
bedoeld voor auto's van mensen die in de binnenstad wonen en/of werken, en die tot dusver
op de boulevard konden parkeren.
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Boulevard Oost en West

De nu bestaande parkeerterreinen op/langs de boulevard maken plaats voor een andere
invulling. Tussen de historische stadsmuur en het Dolfinarium worden havens gegraven ten
behoeve van de recreatievaart. De bestaande kiosken langs de stadsmuur gaan verdwijnen.
Tussen het water en de stadsmuur wordt een nieuwe wandelboulevard aangelegd, waarop
het autoverkeer ondergeschikt is aan de voetganger. In het westelijk deel van de boulevard
zal een aantal parkeerplaatsen worden aangelegd die overwegend 's winters worden
gebruikt; 's zomers is de boulevard autoluw en kunnen op de parkeerplaatsen terrassen
worden ingericht.
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Strandeiland

Met de aanleg van het Strandeiland wordt beoogd om een openbaar stadsstrand te
realiseren. De noordrand van het eiland wordt gevormd door een te graven watergang, die
uitzicht biedt vanaf de Vischpoort op het open water van het Wolderwijd. Langs deze
watergang kunnen boten worden aangelegd. Het strand ligt aan de zuidzijde van het eiland.
De noordzijde van het strandeiland bestaat uit een begroeid talud, waarin een
horecapaviljoen is geprojecteerd. Het strandeiland wordt middels een brug of dam met de
boulevard verbonden.
In de binnenstad van Harderwijk worden regelmatig evenementen georganiseerd. Denkbaar
is dat onderdelen van die evenementen, in de periode tussen 1 april en 1 september, een
plaats krijgen op het Strandeiland. Op het Strandeiland worden geen activiteiten die zeer
grote bezoekersaantallen aantrekken georganiseerd; om redenen van veiligheid
(bereikbaarheid over één brug) blijft het aantal bezoekers beperkt.
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Stadswerven en Kades

De plandelen 15 en 16 behoren tot de zogenoemde 3 e fase, en zijn dan ook niet begrepen in
de ontwikkelingsovereenkomst met het Consortium Waterfront. De plannen voor deze
plandelen zijn indicatief; te verwachten is dat deze bij verdere uitwerking nog aanmerkelijk
zullen wijzigen.
Het woongebied De Kades krijgt het karakter van een door water dooraderde stedelijke
woonwijk. Naast woningen is voorzien in enige ruimte voor commerciële functies.
Het water in de wijk wordt gevormd door de bestaande industriehaven die wordt uitgebreid
met enkele zijtakken. In de havens worden ligplaatsen voor recreatievaartuigen gemaakt.
In het woongebied Stadswerven is tot dusver uitgegaan van een compacte stedelijke opzet
die niet door water wordt doorsneden. Bij verdere uitwerking van dit plandeel wordt bezien
of en hoe de relatie tussen de woningen en het water kan worden versterkt. In, onder of
nabij de woningen moet ruimte worden gevonden voor de benodigde parkeervoorzieningen.
Bezien wordt nog in hoeverre in deze plandelen nader te bepalen (commerciële)
voorzieningen zullen worden ingepast; tot dusver is daar niet van uitgegaan.
De bestaande Vissershaven blijft gehandhaafd, met een overwegend recreatieve functie.
De ontwikkeling van het Waterfront biedt kansen om de ruimtelijke kwaliteit en de
levendigheid van de haven te verbeteren. De woningbouw in de Stadswerven (deelgebied
16) draagt daaraan bij en profiteert daarvan.

